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ELŐSZÓ.

Két évvel ezelőtt jelent meg A korszerű oktatás címu
könyvem. Nem remélt fogadtatásra talált. Mindenik neve
léstudományi folyóirat figyelmére érdemesítette és elísme
réssel szólt róla. Sőt még a Nemzeti Újság is megtisztelte
figyelmével és hosszú cikkben foglalkozott vele. Több
biráló, köztük a Nemzeti Ujság cikkirója is egyenesen fel
szólított hasonló gyakorlatias irányú neveléstan irására.
A megtisztelő felhívás annál kellemesebben érintett, mert
már akkor - az oktatástan szerves folytatásakép - javá
ban dolgoztam a nevelés könyvén. A buzdítás fokozta ked
vemet és erőt adott a munkához. Ime, itt a könyv, a leg
újabb lélektani megállapítások alapjaira épített gyakorlati
neveléstan. Az előbbi könyvemben leszegezett elvem mel
lett ebben is kitartottam. S ez az, hogy: a nevelőnek nem
szahad egy helyben topognia, hanem alkalmazkodnia kell
a haladás követelményeihez a nélkül, hogy erőnek erejével
előrerohanna. Arra is töreked tem, hogy amennyire csak
lehet, a nevelést alkalmazzam az élet igényeihez. Ha sike
rült ezt a célt csak kis mértékben is szolgálnom, akkor
szerény könyvem joggal viseli azt az igényes cimet, melyet
ráírtern. Sok fáradságos tanulmány kincseit és egy hosszú
nevelői pálya tapasztalatait dolgoztam fel benne ugyan
azzal az odaadással, elmélyedéssel és hivatásszeretettel,
mint az oktatástanban tettem. Kérem kedves kartársaimat,
a szülóket és a nevelés kérdései iránt érdeklődő olvasói
mat, hogy fogadják ezt is szeretetükbe.

Budapesten. 1940. évi március hó.
A szerző.
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I.

A NEVELÉS GONDOLATÁNAK TÖRTÉNETE.

A pedagógia, a fejlődő ember művelése kettős tevé
kenység: oktatás és nevelés. A szükséges, hasznos és érté
kes ismeretek átszármaztatásán alapszik. Ezzel a tevékeny
séggel kezdődik, ez azonban sohasem szűnik meg, hanem
lényeges, legfőbb tényezője marad a fejlődő emberrel való
foglalkozásnak. Ez az oktatás, vagy más szóval tanítás.
Az oktatás azonban az ifjúra nézve az ismeretszerzésen túl
más haszonnal is jár. Az ismeretek által, különösen azok
nak helyes módon történő megszerzése közben fejlődnek

szellemi erői, fínomodnak érzései és edződik cselekvő

készsége. Ez a többlet az oktatásnak minden mozzanatát
nyomon kisérő testvércselekvése, a nevelés útján áll elő.

A két tevékenység kapcsolatának már ez a vázlatos
levezetése is megvílágítja, hogy azok a gyakorlatban nem
különíthetők el. Egymásben vannak, együtt haladnak. Nem
képzelhető el oktatás, mely az ismeretkincs átszármazta
tásán túl más eredménnyel nem járna. Nem is tanítottak
sohasem olyan anyagot, amely csak mint ismeret jöhetett
volna számba. A tanítástól míndig vártak az ismeretkincs
gyarapodásán túl valami többletet, - ha mást nem, leg
alább az értelem erősödését. Másrészt a nevelés legfőbb

tényezőjének míndig az oktatást tekintette és arra támasz
kodott. A helyes gyakorlat szerint níncs külön oktatás és
külön nevelés, hanem nevelőoktatás van.

Az elmélet azonban elkülöníti a két tevékenységet és
egyrészt körvonalazza a helyes oktatás mibenlétét, köve
telményeit és célját, másrészt kitűzi a nevelés örök és időn

kintí eszményeit és keresi szolgálatuk módjait.
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A gorog nevelés alapja a vallás és a törvény, célja
pedig a jó és szép élet útján megszerezhető boldogság
volt. A görög nevelés az ember belső életét, a gondolkodó
és érző embert oly magasra akarta emelni, hogy az tudjon
uralkodni a külső, a cselekvő emberen. A görög gyermek
kicsiny korától fogva hallott isteneiről és nemzeti hősei

ről, azok gondolkodásáról és tetteiről és ezen az alapon
megtanulta tisztelni őket. A két hősköltemény, az Iliás
és az Odysseia kitűnő eszköze volt ennek a nevelésnek és
ezért köztanulmány tárgya volt. Ezek tanulmányát zenei,
vagyis olyan tanulmányok követték, melyek finomítják.
nemesítik az elmét és az érző lelket.

A római nevelés eszménye a cselekvő ember, a polgár
volt, "aki igazsággal, ügyesen és lelkesen tudja teljesíteni
minden tisztét a magán- és a közéletben". A római nevelés
ben nagy szerepet játszott a nyelv. A nevelés főcélja volt
az ősök nyelvéért való lelkesedés és anyelvművészet,

vagyis a szónoki készség ápolása. A szónoki készség eleinte
az államférfi, általában a jogász kelléke volt, de később a
szellemi élet kialakításának és az egyéniség tökéletesítésé
nek eszközévé lett. Cicero szerint a beszéd művészete egye
sítette az őskor szétszórt egyedeit közösségbe és vezette
át a polgáriasult életbe. Ovidius pedig az embernek az
alsóbbrendűségből való kiemelkedését és az erkölcsök
finomodását a nemes művészetektőlvárta. Mihamar a meny
nyiségtan, az orvostudomány és az építészet is szerepel a
műveltséghez szükséges ísmeretek sorában. Quintilianus
így fejtette ki a mennyiségtan nevelő erejét: Munkát ad a
szellemnek, élesíti az észt és hajlékonnyá teszi az értel
met. Más tudomány haszna csak az elsajátítás után mutat
kozik, a mennyiségtané már a tanulás folyamán is érezhető.

Seneca a hasznosság elvének szem előtt tartását szorgal
mazta. A haszon nélkül való ismeretet semmire sem be
csülte.

A kereszténység nem hozott mindjárt új nevelési ren
det. Külön keresztény tananyag is csak lassan fejlődött

ki a műveltségnek keresztény szellemű felfogása alapján.
A keresztény nevelés kezdetben átvett és utánzott. Atvette
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az ókori nevelés anyagát és hagyományait és azokat a
maga különös erejével igyekezett a nemzetek élettartal
mába belegyúrni. Főtananyaga a görög és a római iroda
lom remekei voltak. Azt tartotta, hogya legjobb kutató
gondolkodás ezek révén nevelhető. Kutatni akart az em
berért, az ember javára. Ezért az ókori irodalmi tanulmá
nyokat humanióráknak, emberies tanulmányoknak nevezte.
Az a nevelő munka, melyet a kereszténység ezzel a tan
anyaggal Európa fiatal népein végzett, ezeket szellemileg
hajlékonyakká tette, erőteljes gondolkodáshoz szoktatta és
önálló kutatóképességre nevelte.

A keresztény középkor nevelési eszményének gyujtó
pontjában az öröklét gondolata ragyogott. A középkori
ember mind gondolataiban, mind cselekedeteiben élesen
megkülönböztette azt, ami a mulandó földi létnek és azt,
ami az örökkévalóságnak szól. A nevelés igyekezett meg
értetni az ifjúval, hogy az előbbinek csak annyi értéket
szabad tulajdonítania, amennyire vele az öröklétet elő

tudja készíteni. A műveltséget is ezzel a mértékkel mérte.
Azt tartotta, hogy az ifjú akkor művelt, ha "a tökéletes
Isten embere és ha fel van készülve minden jó cseleke
detre". Ezekre a jó cselekedetekre a velünk született maga
sabbrendűségnél fogva képesek vagyunk ugyan, de csak
akkor, ha a szintén velünk született alsóbbrendű hajlamo
kat le tudjuk küzdeni. Hathatós, gyakran megrendítő intel
mekre van szükség, hogy a gyarló ember ezt szüntelen eszé
ben tartsa. A keresztény nevelés az ifjút ezekkel a gondola
tokkal nagy komolyságra, önmaga, a dolgok és a lét felett
való töprengésre, a befelé való nézésre tanította, a lélek mély
ségeiben és rejtelmeiben való kutatáshoz szoktatta és ezzel
az imént még vad, minden munkától irtózó népek fiait
ránevelte a fáradságos, a kitartó, a nagy dolgokra elő

készítő elmélkedésre. Ez a mély komolyság az emberi érte
lemnek nem veleszületett tulajdonsága, hanem vallási
erény és a vallás ajándéka. A középkori nevelés a lélek
nek ilyen erőteljes megmunkálásával eltöltötte azt az igaz
ság keresésének azzal a forró vágyával, mely nem ismer
fáradságot. Tudós lelkeket nevelt. Az újkor természettudo-
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mányai azokból a mélyen fekvő lelki erőkből sarjadzottak
és táplálkoztak, melyeket a középkori keresztény nevelés
teremtett meg. Ez ajándékozta a világnak azokat az eredeti
szellemű, lángoló érzelmű és vasakaratú embereket, akik
a tudományos, irodalmi és művészeti újjászületésnek út
törői, megindítói és fáradhatatlan munkásai voltak. A po
gány világ ezt a tudós erényt, ezt a lelkiismeretes gondos
ságot, ezt a cél eléréséig nem lankadó türelmes állhatatos
ságot és pontosságot nem ismerte. Ez a keresztény nevelés
ajándéka volt.

A középkori nevelés még egy más szempontból is
újnak és nagynak mutatkozott: nem volt az előkelők ki
váltsága. A műveltség áldásában mindenkit részesített és
nem állította szembe egymással a műveltek kicsiny kasztját
és a szellemi élet híján tengődők nagy tömegét. Olyan tény
ez, melyre az ókor legtündöklőbb szellemei sem mertek
gondolni. A kereszténység mindenki számára megnyitotta
a szellemi felemelkedés útját és mindenkinek lehetővé és
mindenki előtt kivánatossá tette a magasabbrendű életet.
A felemelkedésnek csak egy feltétele volt: a lélek mélyén
történő újjászületés. Tehát nem sokoldalú képzést szorgal
mazott, hanem a legszebb nevelői eszményt: a forró átélest.
Aranyszájú Szent János szavaival élve: .Krísztus keresztje
mindenkit bölcselövé tett". Felmelegitette a lelket, hogy
annak melegével töltse meg az ember alkotásait.

A keresztény középkor nevelése tehá! a természettudo
mányok művelésére készitette elő az emberi szellemet.
Viszont a természettudományok életrekelése magával hozta
azt, hogy a nevelés maga is arra az alapra helyezkedjék,
melyen a kor tudománya nyugodott: a természetes rendre.
Vives (Juan Luis, 1492-1540) irányitotta oda a nevelői gon
dolkodást. Két nagy művében: De institutione /eminae
christianae (A keresztény nő neveléséről, 1523). továbbá
De disciplinis libri XX (A tanulmányokról szóló húsz könyv,
1531) szerencsésen összeolvasztotta a lealkonyult közép
kornak átmentett és a hajnalodó újkornak érlelődő érté
keit. A vele kezdődő újkornak egész ellenhatása a közép
kor nevelői gondolkodásával szemben benne összesűrítve
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jelentkezett; folytatólag, nála egy egészbe foglalva ütötték
fel fejüket mindama újitások csirái, melyek az újkor elejé
től fogva fel egészen Rousseauig érvényesülést kerestek.

Vives vizsgálat alá vette, megrostálta és aztán rend
szerbe foglalta kora összes nevelési kérdéseit. Nevelésének
célja valláserkölcsi, felfogása ízig-vérig humanista szellemű

volt, de - elsőnek az összes elmélkedők közül - utat nyi
tott a reális ismereteknek ís. A nevelés kérdéseit az egye
temes művelődés, sőt a társadalmi nevelés szemszögéből

nézte és vizsgálta. Azért látott meg és vetett fel oly merő

ben eredeti gondolatokat és kívánságokat is, mint az ísko
lák államositása, egységes szervezete, az állami tanárkép
zés, rendszeres tanári értekezletek tartása stb.

Nevelői elvei: a szónoklás művészetét anyanyelven is
lehet ragyogtatni; az ifjúsággal szeretettel kell bánni; a
szeretet az egész emberi társas lét alapja, mert semmi sem
tud több dologból úgy egyet csinálni, a szellemi dolgokat
semmi sem olvasztja úgy össze, mint a szeretet: a tehetsé
get meg kell vízsgálni és a hajlamot figyelembe kell venni;
az egyéniséget tiszteletben kell tartani; a szorgalom felkel
tésénél a kényszert kerülni kell és helyette a tanulmányok
iránt jóakaratot és kedvet kell ébreszteni, hogy az ifjú
"elmés kedvteléssel" merüljön bele tanulmányaiba; a test
edzése elengedhetetlen; a nevelő példaadása jelentős té
nyező; a természetet meg kell ismerni, hogy uralmunk alá
hajthassuk.

A renaissanceval meginduló nevelői naturalizmus,
vagyis az a gondolat, hogy csak keveset vagy egyáltalán
ne avatkozzunk be, - ime, Vives elméletében gyökerezik.
Az egyéniség megismerésének határozott hangoztatása úgy
hat, mintha korunk individualizmusával állanánk szemben.
Az egyéniség megismerése érdekében szorgalmazza, hogy
a nevelők évenkint négyszer tanácskozzanak az ifjakról.
A középszerűség őt nem aggasztja, mert a tehetség később

is bontakozhat. A rendszeres testnevelés gondolatát ő veti
fel elsőnek.

Pompás érveléssel fejtegeti az egyes tudományok ne
velő hatását. A mennyiségtan jelentőségét abban látja.
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hogy egyrészt senki sem lehet el ilynemű ismeretek nél
kül, másrészt élesíti az elmét. A történelem, főkép a müve
lődéstörténet nevelői fontosságát úgy világítja meg, hogy
fejtegetéseit ma is fönntartás nélkül elfogadhatjuk.

Vives spanyol ember volt, de a renaissance igazi fia
ként beutazta az egész művelt nyugatot és korának gon
dolkodását túlhaladó értékes eszméit mindenütt elhintette.
Kortársai és a későbbi elmélkedők gondolatait átvették és
rendszerükben felhasználták, - de nem igen hivatkoztak
rá. Egyedül Comenius említi következetesen a nevét. Ha
tása megérzik mind a katolíkus, mind a protestáns neve
lésen. Eszméi hatással voltak a magyar nevelői gondolko
dásra is. Erre abból következtethetünk, hogy művei még
életében eljutottak a magyarországi és az erdélyi könyv
tárakba.

Feltűnő Vivesnek határozott állásfoglalása a nemzeti
nyelv mellett, illetőleg a latin ellen. Ez nem elszigetelt
jelenség. Mások részéről is sok éles támadás hangzott el
az uralkodó latin nevelés ellen. S így már abban a korban,
amikor a latin nélkülí műveltség gondolata még nagyon
korai volt, már feszegették azt a kérdést, hogy nem érté
kelik-e túl az ókort, és hogy a haladás érdekében nem
kellene-e függetleníteni tőle a műveltséget?

Nem sokat tévedünk, ha azt mondjuk, hogy Sturm
(János, 1507-1589) működésének tulajdonítható, hogy a
latinos nevelés nem szenvedett nagyobb megrázkódtatást.
Sturm klasszikus irányú nevelése nagyon tetszetős volt.
Mind a két ókori nyelvet tanította és azoknak teljes elsajá
títtatására törekedett. Szigorú osztályrendszere a római had
sereg szervezetén nyugodott. Hatása kiterjedt egész Dél
Németországra és elnyúlt hozzánk is. Az Epistolae Clas
sicae (Iskolai levelek, 1565) című műve utasítás a nevelők

számára.
Montaigne (Michael de, 1533-1592) is Vives szellemé

ben a természetes fejlődés útján szerette volna elérni az
egyén tökéletességét. Nem csupán az értelem, de az egyén
egész lényének kifejlesztését szorgalmazta. Mielőtt törvény
tudók, tanárok vagy kereskedők leszünk - írta - előbb
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embernek kell lennünk. Nem lélek, sem test az, amit nevel
nünk kell, hanem ember és nem szabad őt megosztanunk.
Ö i~ szorgalmazta a test edzését. Hangoztatta, hogy több
figyelmet érdemel a nevelő jelleme és józan ítélete, mint
tudománya.

Comenius (Ámos János, 1592-1670) megkísérelte a
nevelésnek tudománnyá való emelését, elveinek rendszerbe
foglalását és egy főelvből való levezetését. Főelvnek ezt
tűzte ki: Az ember földi élete előkészület az örökéletre.
Ez az elv megköveteli, hogy 1. az ember ismerje önmagát
és a földi dolgokat, 2. uralkodjék önmagán és a dolgokon,
3. lelkét forditsa Istenhez. Ennek megfelelően a nevelésnek
három célja van: tudományos műveltség, tiszta erkölcs és
vallásosság. Mind a három dolognak esirája megvan az ember
ben, de nevelni kell, hogy kifejlődjék. A nevelést korán kell
kezdeni és a fiúkra és leányokra egyaránt ki kell terjesz
teni. Figyeljük meg a természetet és tanuljunk tőle. A ter
mészet nem siet, hanem megvárja az alkalmas időt. Nem
zavarja össze a tennivalókat. A belsőből indul ki és ugrás
nélkül, fokozatosan halad. Comenius az első nevelő, aki az
ember lényegéből vezeti le a nevelés célját és módjait.

A magyar Apáczai Csere János (1625-59) sem hivat
kozik Vivesre, de a nagy spanyol elmélkedő hatása az ő

gondolkodásán is szembeszökő. A Discipl. phil. de mente
humana (Az emberi értelem bölcseleti tanulmánya). továbbá
a De studio sapientiae (A bölcselet tanulmányáról) című

műveiben kiemelte a szeretetnek, a gyöngéd figyelmezte
tésnek és a példaadásnak, mint feltétlenül hatásos nevelő

tényezőknek fontosságát. Ovott az ismeretek túlzott hal
mozásától, nehogy a gyermek eszének élét tompitsuk. Han
goztatta a fokozatos haladás jelentőséget. A testnevelést
az egészségtan tanításá val szerette volna teljessé tenni. Út
törőként hangoztatta, hogy a nevelői hivatást csak céltuda
tos előkészítés után lehet jól betölteni. A nemzeti gondolat
lánglelkű képviselőjének mutatta magát annak az elvnek
hangoztatásával, hogy politikai önállóságunk csak szellemi
függetlenségünk és nemzeti jellegű műveltségünk alapjain
állhat szilárdan.
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Az angol Locke (John, 1632-1704) Some thoughts con
cerning education (Gondolatok a nevelésről) című műve a
tapasztalati nevelés elve alapján áll. A testi nevelésben az
erő, az erkölcsiben a becsületérzés, az értelmiben a gyakor
latiasság elérése a cél. Az első az orvostudományra, a má
sodik a bölcseletre, a harmadik az értékelmélet eredmé
nyeire támaszkodik. Az erkölcsi nevelés célja olyan szo
kások gyökereztetése, melyek a gyermeket képessé teszik
arra, hogy majdan magát a belátás által vezettethesse.
Addig pedig a nevelői tekintély szabjon neki irányt. A he
lyes viselkedés legbiztosabb irányitója a példa, és mihelyt
a gyermek elég érett, a meggyőzés. Az erény a leghaszno
sabb ismereteknél is többet ér. Az ismeretek értékét a
hasznosság szempontja dönti el. Elsősorban az igazságsze
retet és a mások iránt való jóindulat erényét kell a gyer
mek lelkébe átültetni.

Fleury (Claude, 1640-1723) francia apát a Traité du
choix et de la méthode des études' [Értekezés a tananyagról
és a módszerről, 1686) című művében hangoztatja, hogy a
tanítás tárgyainak kiszemelés énél. valamint a nevelésben is
a fő a hasznosság elve. Azt kell tanulni, ami. észszerű. Ész
szerű pedig az, ami hasznos, ami az életben felhasználható.
A nevelés alapelve legyen: faire agir. Gyakorlatilag, cselek
vés útján kell nevelni. Fleury is szorgalmazza a tervszerű és
intézményes leánynevelést.

Fénelon (Francoís de Salagnac de la Mothe, 1651
1715) a De 1'éducation des filles (A leányok neveléséről,

1687)1 című művében részletesebben fejtegette a nevelés
kérdéseit. A nevelést - írta - korán, már a bölcsőben kell
kezdeni, mert már a csecsemő is érzékeny a hatások iránt
és figyel. A gyermekkori hatások az embert egész életén
át kísérík. A nevelésben ne alkalmazzunk kényszert, hanem
mosolygó arculatban jelentessük meg az erényt. Nyerjük
meg a gyermek bízalmát. mert e nélkűl a nevelés csak for
maság. Legyünk megértők és türelmesek vele szemben és
ne követeljünk tőle olyan komolyságot, amilyenre magunk

1 Ford. Sebes Gyula, Budapest, 1936.
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is alig vagyunk képesek. Az erőszak és a félelem által
irányított lélek egyre gyöngébb lesz. Az élénk és érzékeny
természetű gyermekek nagy eltévelyedésre hajlamosak, de
roppant erőforrásaik vannak és igy messzíről is vissza tud
nak térni. A közömbösség súlyos baj, és vele szemben a
nevelés könnyen csődöt mond.

Fénelon tanácsainak az ad értéket, hogy finom meg
figyeléseken alapulnak. A gyermekkori lelket, annak sajá
tos megnyilvánulásait, erényeit és fogyatkozásait egy ne
velő sem ismerte úgy, mint ő, sem előtte, sem az ő korá
ban, de még utána sem jó ideig.

A természetes nevelés gondolata Rousseau (Jean
Jaques, 1712-1778) Emile (1762) című művében érte el
tetöpontját. Rousseau szerint az ember természeténél fcgva
jó, és igy a nevelés csak nemleges legyen. A nevelőnek

csak az lehet a kötelessége, hogy minden akadályt távo
litson el a természet kifejlödésének útjából. Nem polgárt
nevelűnk, hanem embert. A szegénynek nincs szüksége
nevelésre, mert sorsa körülményei nevelik. A gazdagot
azonban az élet minden körülménye számára nevelni kell.
Három hatás neveli az embert: a természet, az emberek és
a tárgyak. Ezek közül csak az emberi hatás van hatalmunk
ban. Az igazi nevelés az érzelmek nevelése. Az ifjú 15. élet
éve körül elegendő magaszerzette ismerettel rendelkezik,
azonfelül ismeri a lényeges kapcsolatokat az ember és a
dolgok között, - ekkor kerül sor az ember és ember
között levő erkölcsi kapcsolatok megismerésére. Az érzel
mek ébredése segítségünkre van, csak kellő ellenőrzés alatt
kell azokat tartani. Az irányító elvek ezek: 1. az ember
nem hajlamos arra, hogy magát a nálánál boldogabb embe
rek állapotába beleképzelje, hanem csupán a szerencsétle
nebb emberek állapotába; 2. az ember csak akkor ható
dik meg őszintén más baján, ha nem tartja magát attól
mentesnek.

Pestalozzi (János Henrik, 1796-1827) sokat olvasta
Rousseau könyvét, hatása alá került és igyekezett az abban
kifejtett elméletet a gyakorlatba átültetni. Pestalozzi sze
rint a nevelés végső célja minden természeti erő össz-
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hangzatos kifejlődése. Ennek a fejlődésnek vannak törvé
nyei, melyeket követnünk kell és számot kell vetnünk
azzal, hogy vannak belénk oltott ösztöneink. Ezeket nem
lehet sem kiirtanunk, sem fékeznünk. Fejlődésünk termé
szetes menete az ösztönökből ered. Az ember mindazt ki
vánja tenni, amiről érzi, hogy van hozzá ereje, és azt a
veleszületett ösztön következtében akarja is tenni. A benső

erő érzete kifejezése ama örök, megmásíthatatlan, kiirtha
tatlan törvényeknek. melyeken az ember természete nyug
szik. Eme törvények egyénenként különbözök, de az egész
emberiséget tekintve van közöttük összhang és van bennük
folytonosság. Tehát csak az tekinthető nevelő hatásúnak,
ami összhangban van az ember általános természeti képes
ségével, ami megragadja az eszét és a szivét és megmoz
gatja a kezét. Ha fajunkat nemesíteni akarjuk, el kell
fogadnunk minden emberi képességünk egységes voltát. Az
embernek nem szabad szétbontania azt, amit az Isten egye
sített.

Mindaz, amit Pestalozzi elgondolt, kifejtett és cseleke
dett, csupán egy istenadta tehetség ösztönszerú megérzésén
alapult. Pestalozzi nem tudta, de nem is törekedett elveít
tudományosan igazolni.

A XVIII. századnál tartunk. Ez a század nevelés szem
pontjából nagyjelentőségű: ez hitt legőszintébben a neve
lés hatalmában. Eme század nagy nevelési lendületének
köszönheti a magyar köznevelésügy állami újjászervezését.
A fejedelmi felvilágosult abszolutizmus jól szervezett neve
lés útján akart szert tenni engedelmes és hasznos alatt
valókra. Ezért adta ki 1777-ben a magyar közoktatásügy
nek első átfogó törvénykönyvét: Ratio educationis totiusque
rei litterariae per regnum Hungariae el Provinctas eidem
adnexas (A nevelésnek és az egész közoktatásügynek rendje
Magyarországon és kapcsolt részeiben). Ez a korszakalkotó
munka az egykorú európaí nevelésí mozgalmaknak eredeti
és szerves, a maga ídején páratlanul álló elvszerű összege
zé se volt. Abban az időben a nevelésügy szabályaínak ilyen
egyetemes és egységes könyve Európának egy országában
sem volt. A rnű szerzői szemlét tartottak a különféle eszme-
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áramlatok és törekvések felett és azokat egységes fel
fogásra vezették vissza. Alapelvük a hasznosság elve volt.
A természetes nevelés elve alapján olyan ismereteket kí
vántak tanítani, melyeknek az ifjak az életben hasznát
vehették. A latin iskolát is a hasznosság szolgálatába állí
tották: hivatalnokokat neveltettek vele az állam szolgála
tára. A latinos műveltséget arra szánták, hogy a vele büsz
kélkedő nemes ember tudjon ügyiratokat elintézni és a
megye- és az országgyűlésen latinul szónokoIni. A Ratio
nak az általános lelki, a szellemi és az erkölcsi nevelésre
kevés gondja volt. A testnevelésre azonban nagy gondot
fordított már akkor, amikor azzal még egy európai nemzet
sem törődött (Komis).

A francia forradalommal kezdődő XIX. század szellemi
életét alig áttekinthető tagozódás jellemzi. A nevelői gon
dolkodás is ilyen sokféleséget mutat. A század minden
jelentősebb bölcseleti irányának, a kriticizmusnak, az idea
lizmusnak, a realizmusnak, a pesszimizmusnak, a pozitiviz
musnak, az újraéledő kantianizmusnak, az ismét erőre

kapott naturalizmusnak az elmélet körében megvan a maga
nevelői elgondolása.

A század pirkadásakor Kant (Emmanuel, 1724-1804)
nevelési elmélete Rousseau és a felvilágosodás gondolat
körének hatása alatt áll. Kantnak erős hite volt a nevelés
ben. Hitte, hogy az ember nevelés által lesz emberré. A vilá
gon minden jó a nevelésből fakad. A jónak csupán a csirái
vannak meg az emberben, és a nevelés fejleszti ki azokat.
Az erkölcsi nevelés az elveken, nem pedig a fegyelmezésen
alapszik. Minden veszve van, ha a betükre és a büntetésre
építünk. A gyermeket rá kell szoktatni, hogy bizonyos sza
bályok értelmében cselekedjék. A legfontosabb dolog az
engedelmesség. Ez lehet feltétlen vagy viszonylagos. Az
elsőt a kényszer hozza létre, az utóbbi pedig a bizalomból
fakad. A viszonylagos engedelmesség értékesebb, azonban
a gyermeknek bizonyos dolgokban feltétlenül is kell enge
delmeskednie. Jó elv a jellemnevelésben ez: Festina lente.
A sietés azokra a dolgokra vonatkozik, melyekben nagy
haladást kell tennünk, a lassúság meg azokra, amelyekben
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alapossagre kell törekednünk. A kötelességekről példa
útján világosítjuk fel a gyermeket. Jó-e az ember termé
szeténél fogva? Sem jó, sem rossz -'- feleli a kérdésre
Kant -, mert természeténél fogva nem erkölcsi lény. Azzá
lesz, ha értelme felemelkedik a kötelesség és a törvény
eszméihez. Az embernek önmagának kell magát oda fel
segítenie: kiművelődnie, jobbá lennie, és ha rossz, az erköl
csiséget magában megteremtenie. Éppen ezért a nevelés a
legnehezebb feladat mindazok közül, melyek az emberre
háramlanak. A nevelésnek tervszerűnek kell lenni, vagyís
elméleti megfontoláson kell alapulnia. A puszta tapasztalat
nem elég. A nevelésnek törekednie kell arra, hogy tudo
mánnyá váljék.

Kant nemcsak felvetette a tudományos nevelés gondo
latát, hanem az útját is előkészítette. Bíráló szellemének
megfelelően tisztázta az alapvető nevelési fogalmakat és
új megvilágításba helyezte azokat. Ezzel a neveléstant kri
tikailag is megalapozható ismeretek gyüjteményének mu
tal.ta be.

A nevelői gondolkodás további alakulására szinte kor
Jelző hatással volt a német idealizmus nagy képviselője.

Fichte (János Gottlieb, 1762-1814). Szerinte a cselekvő

embernek a valóságoktól húzódozó ember fölé kell emel
kednie. A nevelés feladata az emberiség nemesítése, a mű

yeltség útján való erkölcsi tökéletesítése. Tehát nemcsak
az értelemben kell világosságot gyujtania, hanem az akarat
tisztuságát és szilárdságát is kell szolgálnia. A gondolkodás
és az akarás elválaszthatatlanok. Gyökerük a gyakorlati
ész. Az értelem nevelése lényegében akaratnevelés is, mert
a szellemi öntevékenység, az elme kimúvelésének ez az
egyedüli módja, már önmagában is erkölcsösít. Úgy kell
nevelni a gyermeket, hogy tudatosan és határozottan csakis
a jót akarhassa. Cselekedni, cselekedni, - ez a fontos; 
mít használ a puszta tudás! Nagy tévedés azt hinni, hogy
az egyén maga számára gondolkodhat és cselekedhet. Az
elszigetelt ember saját magának ellentéte: cselekvő gon
dolkodás csakis az összesség nevelése útján érhető el. Az
ember eszes lény, részese az egyetemes isteni észnek, tehát
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rajta áll, a nevelésétől függ, hogy gyarapitsa isteni lényét
és közelebb jusson az isteni tökéletességhez.

Schleiermacher (Frigyes Dániel Ernő, 1768-1834) a
nevelés alapjává az erkölcsöt tette. Szerinte a nevelés az
erkölcstanból levezetett tudomány: az erkölcstan alkalma
zása, próbája. Az erkölcstan megállapítja a legfőbb java
kat, a nevelés pedig megvalósítja azokat. Nincs végérvé
nyesen elfogadott erkölcsi rendszer, tehát nem lehet fel
tétlen érvényű nevelés sem. A nevelés a gyermek egyéni
ségéhez igazodik. A gyermek azonban bizonyos történelmi
leg fejlődött erkölcsi közösségekbe, az államba, az egy
házba, a nyelvi közösségbe. a tudásba stb. beleszületik.
A nevelésnek tehát két elvet kell összeegyeztebie: az
egyéni és a társas elvet.

Hegel (György Vilmos Frigyes, 1770-1831) a német
idealizmus betetőzője. Művei tele vannak a nevelésre vo
natkozó alkalomszerű gondolatokkal. Az ember - írja 
a mindenség egy része. Élete elején ez a kapcsolat öntudat
lanul él lelkében, mert túlsúlyban van benne a természet,
az állati elem. A nevelés tudatosítja ezt a kapcsolatot.
A nevelés vezet arra a megismerésre, hogy az erkölcs az
ember lényege. A jellemszilárdság nem születik velünk,
magunknak kell azt megszereznünk. A nevelés győzi le a
természet és a szellem ellentétét. A nevelés képesíti a szel
lemet arra, hogy különleges sajátságaít levetkőzze és az
egyetemeset megismerhesse és akarhassa. Az egyéniség
átmenet a végső célhoz, az egyetemeshez, melynek a csa
lád, a társadalom és az állam a hordozói.

A túlzásra jutott német idealizmus mihamar ellenhatást
váltott ki. Az idealizmus még dicsőséggel járta a maga
diadalmas útját, amikor egy fiatal házítanító hatalmas
nevelői hajlamai, roppant nagy tanultsága és értékes tapasz
talatai alapján már szövögette a maga nagyjelentőségű

elmélkedésének szálait és alakítgatta fönséges rendszeré
nek körvonalait egy új elgondolás, a realizmus alapján.
Herbart (Frigyes János, 1776-1841) volt az, akinek nevelői

hatása mélyebb, egyetemesebb és maradandóbb lett, mint
bármelyik eddigi bölcselőé,

16



Herbart főművei: Allgemeine PCidagogik aus dem
Zwecke der Erziehung abgeleitet (A nevelés céljából leve
zetett általános neveléstan, 1806), Allgemeine praktische
Philosophie (Egyetemes gyakorlati bölcselet, 1808), Brzie
hung unter ölfentlicher Mitwirkung (A közösség közremű

ködésével történő nevelés, 1810).
A nevelés ezekben a munkákban vált tudománnyá.

A tudományos nevelés középpontja az erkölcstan, eszköze
pedig a lélektan lett. Az erkölcstan tűzi ki a célokat,
a lélektan pedig mutatja az utat. Igy a nevelés célja és
eszközei szoros kapcsolatba lépnek. A nevelés az erkölcsért,
az erényért van. Az erény a belső szabadság megvalósítása
az egyénben. A belső szabadság két lelki mozzanatnak, a
belátásnak és az akaratnak egyező viszonya. Az erkölcsre
a lélek megismerése és kiművelése útján jutunk el. Az
irányítás két főeszköze a tekintély és a szeretet. A tekin
tély a nevelő nemesebb jelleméből folyik, a szeretet pedig
gyöngeséggé nem fajulható kölcsönös rokonszenven alapul.

Herbart meggyőződése szerint a lelki jelenségek mér
hetők és a mérések eredményei számadatokban kifejezhe
tők. Az ösztönszerű sejtésre, az alap nélkül való okosko
dásra támaszkodó lélektannal szakítani kell és át kell térni
a vizsgálódó lélektanra. A nevelői tevékenység minden
mozzanatát az így megállapított lélektani elvek alapján
vizsgálat alá kell vetni.

A Herbart nevelési rendszerének alapjául szolgáló lélek
tan jelentékeny lépés a korábbi lélektani ismeretekhez
képest. A képzeteknek van benne jelentős szerepük. Herbart
a képzeteket élő, mozgó erőknek tartja, melyek nemcsak
kapcsolatba lépnek egymással, hanem valóságos élettevé
kenységeket mutatnak: hatnak, érvényesülésre segítik vagy
elnyomják egymást. A képzetek egymáshoz való viszonyá
nak minden szellemi tevékenységben szerepe van. A lélek
tannak mindig eme viszony után kell kutatnia. A nevelés
nek bele kell szólnia eme viszony alakulásába és arra
nézve törvényeket kell megállapítanía. Igy tudja alakítani
az erkölcsi jellemet.

Mint láttuk, Herbart fellépése előtt szinte valamennyi

Sebes Gyula: Az életre való nevelés. 2 17



bölcselő foglalkozott a neveléssel. A bölcselő az ember
jobbátételén dolgozik. Ebben a törekvésében jobban szá
míthat az engedelmesebb, a hajlíthatóbb és a lelkesebb
ifjúságra, mint a már megcsontosodott idősebb nemzedékre.
Ez a meggondolás irányította figyelmüket a nevelésre.
A legtöbb gondolkodó a nevelést mégis csak tudománya
mellékágának tekintette. A hivatásos nevelők pedig nem
igen foglalkoztak a bölcselettel. Herbart az első nagy böl
cselő, aki a nevelői elmélkedést élethivatásának tekin
tette, továbbá, aki a nevelés két főtámaszának, az erkölcs
és a lélektannak lángeszű művelője volt. Ez a nagy gon
dolkodó csak nevelési kérdések megoldásába mélyedt bele.

Herbart hatása a nevelés történetében páratlanul álló.
Rendszere kiállotta a legkeményebb és a legszenvedélye
sebb bírálatokat s közben éreztette hatását a németen kívül
az angol, a francia, az olasz és ezek révén egész Európa,
majd a világ minden művelt népének nevelésén. Nagy
hatása volt természetesen a magyar nevelésügyre is. Rend
szerének jeles terjesztől és továbbfejlesztői ZiHer (Tuiskon,
1817-1882). Waitz (Tódor, 1821-1864), Willmann (Ottó,
1839-1920) és a magyar Kármán [Mór, 1843-1915).

ZiHer továbbfejlesztette ugyan a rendszert, de gyönge
ségeinek túlzásával nagyon ártott neki. A herbarti rend
szer magas igényei, annak határozott logikai jellege, sok
szor szinte gépiessége ZiHer felfogásában a nevelőoktatás

alsóbb fokán üres mesterkedéssé alacsonyodtak. Ezenfelül
ZiHer annyira bízott az oktatás mindenható erejében, hogy
a nevelésí szempontokkal nem is törődött.

Waitz önálló felfogással előnyösen vezette tovább Her
bart rendszerét. Ha korán bekövetkezett halála meg nem
állítja szépen ívelő pályáját, jó szolgálatot tett volna a
rendszernek is, meg általában a nevelés ügyének is. Waitz
nagy fontosságot tulajdonított a nevelésnek. Az erkölcsileg
szabad ember kialakulását várta tőle, aki a maga hivatását
az egyetemes emberi érdekekkel összhangban teljesíti. A ne
velés ezt a célját három ténykedéssel érheti el: 1. a szem
lélet, 2. a kedély, 3. az értelem művelése útján. A kedély
nevelésére Waitz különös gondot kívánt fordítani.
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Willmann kivételes szellem volt, épúgy, mint mestere.
Főműve: Didakuk als Bildungslehre nach ihren BezJehungen
zur Sozialiorschung und zur Geschichte der Bildung (1882.,
1889.).1 Willmann az egyén művelődésének kifejtése mel
lett azt is kimutatja, hogy miként múvelődik az egész, a
köz, a társadalom, hogy miként szívja magába a szellemi
leg idősebb nemzedék a fiatalabbat, melyek azok a szel
lemi kincsek, melyeket az ifjúságnak el kell sajátítani,
hogy az idősebb nemzedék belső színvonalára emelkedjék.
Az ő szellemében tehát az oktatás művelődéselmélettészé
le sedik. Mesteri vonásokkal rajzolja meg nevelői eszmé
nyét: Nagy az, aki bölcseségre és tudásra tett szert, de
nagyobb az, aki féli az Urat. Pozitív vallási tartaimon ala
puló valláserkölcsi tökéletességet tart műveltségeszmény

nek. A felvilágosodás elmélkedői, Locke, Rousseau stb. csak
az egyénre voltak tekintettel. Herbart is az egyéni erkölcs
ten útján járt. Willmann a herbartí egyéni nevelés alapján
maradva az elvet és a szempontot kiterjesztí a társada
lomra. A társadalom nevelésének az útját az egyénen át
keresi. A társas elv alkalmazásával szorosan összefügg a
történelmi szempont érvényesítése. A történelemhez kell
fordulnunk felvilágosításért. hogy milyen javakat és milyen
módon használjunk fel arra, hogy az ifjabb nemzedék lel
két az idősebbéhez hasonlóvá tegyük. Eddig minden neve
lési rendszer csak a jövőbe nézett s a multról megfeledke
zett. Herbart kitűnő történelmi érzékkel volt megáldva s
mégsem tette a történelmet a nevelés alapvető tudomá
nyává. Willmann úttörő abból a szempontból is, hogy ő

írta az első tudományos oktatástant, mely a nevelőoktatás

elvét egész rendszerén át megvalósítja.
Nálunk, Magyarországon már a század elején mutat

koznak jelei a nevelési elmélkedéseknek. Herbart hatása
azonban még nem érzik meg rajtuk. A pesti egyetemen
1814, a katolikus papnevelő íntézetekben és a debreceni

l Ford. Schütz József. A fordítás címe: Didaktika, a művelt

ség, művelődés és oktatás elmélete. Két kötet. Budapest, 1917,
1935.



kollégiumban 1825 óta tanítottak neveléstant. Az első rend
szeres magyar neveléstan 1827-ben jelent meg: Szilvássy
János Neveléstudomány című műve, Ez korához képest
jelentékeny mű, de Herbart eszméinek ismerete nem látszik
meg rajta. Spányik Glicér Doctrina Educationis (Nevelés
tudomány, 1835). továbbá Grynaeus Alajos Paedagogia
Sublimlot (Magasabb neveléstan, 1851) című munkája sem
viseli magán azoknak nyomait.

Az első munkák, melyeken Herbart hatása érezhető:

Beély Fidél: Alapnézetek a nevelés- és a leendő nevelő

s a tanítólól (1848), Peregriny Elek Altalános Neveléstan
(1864). majd Lubrich Agost Neveléstudomány (1868) című

munkái. Ezek az írók szemmelláthatóan forgatták Herbart
műveit, de - sajnos - a döntő kérdésekben nem vettek
irányítást tőle.

A magyar nevelésügyet a herbarti áradat teljes erejé
vel a nyolcvanas években öntötte el egy nagytehetségű,

fáradhatatlan és messzekiható munkásságú tanár és tudós,
Kármán Mór tevékenysége útján. Kármán Herbart rend
szeréből indul ki, de nem szolgaí utánzója mesterének. Az
ő gondolkodásában az irány erősen a magyar szellemnek
megfelelő színezetet nyer. Ez a szerenesés mozzanat annak
köszönhető, hogy Kármán nem állott jobban Herbart, mint
Széchenyi eszméínek elbűvölő hatása alatt. Ezzel irataiban
sűrűn büszkélkedik is.

A nevelés nagy fontosságát nemzetünk köztudatába
már Széchenyi belevitte. Egész nemzetalakító apostolkodása
nevelő írányú volt. A nevelői hatás nagy jelentőségét foly
ton hangoztatta. Művei tele vannak a legszellemesebb ilyen
irányú nyilatkozatokkal. Minden - hangoztatta -, amí az
emberíség előmenetelét, díszét s hasznát eszközölte, nem
más, mínt a kölcsönös felvilágosítás és oktatás gyümölcse.
Már 1820-ban sürgette a .Nemzetnevelés telvé"-nek meg
szerkesztését. A nevelés célja: a nemzet kifejtése. Eszköze:
minden ember értelmének teljes kiművelése. A nevelés
alapgondolata az, hogy a közösség és az egyéniség egybe
eső szempontját együtt alkalmazva, a nevelés nemzetneve
lés legyen. Valamely nemzetnek a maga védelmében naggyá
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és halhatatlanná tételére a legnagyobb részt nevelése a fel
tétel. Aki a haza megmaradását és szabadságát óhajtja,
annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése töké
letes legyen (Napló). A nemzet és az egyén szempontjából
szorgalmazta az önismeretet és az önfegyelmezést. Sürgette
a közértelmiség emelését, hogy egyetértés révén egészsé
ges nemzeti munkaterv alakulhasson ki. Minden kifejlődés,

erő, érték és szerencse legmélyebb mozgatóereje a kiművelt

emberfő, Az erkölcsi műveltséget se nélkülözze senki.
A hazaszeretet elválaszthatatlanul kapcsolódik a nemzeti
müveltség fogalmához. Mind a kettő erkölcsi kötelesség.
Ime a legeszményibb nemzeti nevelés, sőt helyesebben nem
zetnevelés.

Kármán a neveléstant önálló kutatási területtel rendel
kező tudománynak tekintette. A neveléstan a műveltség

tényezőit, a nemzeti köztudat elemeit tanulmányozza, meg
állapítja egymáshoz való viszonyukat, kiemeli a nevelés
számára való javakat és megjelöli a célja elérésére szol
gáló eszközöket. A neveléstudomány alapjainak ő is az
erkölcs- és lélektant tekinti, mint Herbart, -de mindkettőt

máskép értelmezi. Herbart szerint a gyakorlati eszmék
átélés szülte normák; Kármán az erkölcsiség elemeit a lelki
élet fejlődésében igyekszik kimutatni. A nevelés törekvése
arra irányul, hogy a lélektan az erkölcsnek teremtsen ott
hont. Ebben a törekvésében azonban csak olyan elmélet
gyámoHthatja, mely a lelki élet fejlődő jelenségeiben kész
felkutatni az erkölcsösség egyes elemeit. Alélektanban
elveti a lelki életnek pszichikai gépiesség szerint való ma
gyarázatát. Elveti, mert minden lelki jelenség, még a leg
egyszerűbbnek látszó is "számos lelki tény találkozását
tünteti fel", vagyis annyira bonyolult, hogy nem szolgálhat
kiindulási alapul.

Herbart a nevelésben mindig az egyént látta és a társas
közösséget alig méltatta figyelemre. A társas érdeklődés

nála csak az érdeklődési körök egyike. Kármán tekintetét
- Széchenyi szellemében - még dZ egyéni nevelés fejte
getésénél is az összességre, az egész emberiségre és ennek
keretében főkép a nemzetre irányítja. A nevelés eredménye
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tudatosság legyen, egyéni és köztudatosság, mindkét té
nyező feladatainak világos látása. A nevelés legmagaszto
sabb feladata az egyénnek a nemzeti közösség szolgálatába
való rendelése. A nevelés feladata a nemzet tagjait közös
célra törő közös gondolkodásba és közös munkába bele
vezetni. Az iskola tanítsa meg az ifjúságot mindarra, amit
a nemzeti művelődés szempontjából tudnia kell, és szok
tassa hozzá a közös munkához, mert ez eredetileg nem min
den természetnek tetszik. Ez a gondolat vezette Kármánt
arra, hogy a középiskolai tantervben a magyar nemzet tör
téneti életének Iejlődését. a magyar történelmet és irodal
mat állítsa a tanítás anyagának középpontjába, és így az
ifjúság már az anyagban átélje nemzete multját.

Kármán hármas feladatot hárít a nevelőre. 1. a veze
tés, 2. a fegyelmezés, 3. az oktatás feladatát. A vezetés
leköti az ifjú érdeklődését és érzelmeít a közösség javára,
a fegyelmezés önmagának urává teszi, az oktatás pedig az
értelmét műveli.

Kármán az első magyar elmélkedő, aki az általános
nevelői gondolkodás és a magyar nemzeti hagyományok
szellemében neveléselméletet tudatosan és önállóan alakított
ki. A magyar neveléstudomány az ő működésével kezdődik.

Tanítványai sorából kerűlt ki Fináczy Ernő, Mázy En
gelbert és Weszely Odön, a magyar neveléstudomány első
jelesei.

Természetes, hogy Herbart hatalmas nevelési rendszere
nemcsak követőkre talált, de ellenhatást is váltott ki.
A rendszer legsebezhetőbbpontja túlzott intellektualizmusa,
az értelemre való szigorú utalása és szinte merev mód
szeressége volt. Ellenfelei ezen a két ponton kezdték ki.
Az övétől eltérő realisztikus irányú elméletek jelesebb kép
viselői: Natorp, Hildebrand, Foerster, Key, Don Bosco, Gen
tile, Meumann. Spranger és a magyar Komis és Tóth Tihamér.

Natorp (pál, 1854-1924), a kultúrpedagógia képvise
lője Herbart rendszerében az egyénnek való túlságos ked
vezést kifogásolja. Natorp szerint az ember három ténye
zőtől kapja a nevelést: a családtól, ahol az ösztönök kifej
lődése megy végbe, az iskolától, mely a vallásos, értelmi
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és széptani képzést nyujtja, és végül a társas közösségtől,

mely a szabad önnevelést szolgálja. Az ember élete java
részét társas közösségben éli le s így kezdettől fogva ennek
kell alárendelnie magát.

Hildebrand (Rudolf, 1824-1894) a személyíség nevelés
tanának képviselője, Szembeszáll a módszerrel. A nevelést
művészí tevékenységnek tekínti és az alkotással hozza kap
csolatba. Nagyobb gondot akar fordítani az érzelmi neve
lésre, mint Herbart.

Foerster (Frigyes Vilmos, 1869- ) az erkölcsiség
pedagógusa. Szerinte a nevelés célja az akarat uralmának
biztosítása az értelem felett. Az akaratnevelés útja a cse
lekvő és a gátló erők gyakorlása és a nagy eszmék szolgá
lata. Eme tényezők eredője a cselekvés. A cselekvő kész
sége útján az ember az élet minden követelményében meg
állhatja helyét. A cselekvésnek teret kell biztosítani az
iskolában és a cselekvést a jellemnevelés szolgálatába kell
állítani. Az erkölcsöt tehát nem tételesen kell tanitani,
hanem cselekvés útján az ifjú élményévé kell tenni.

Az erkölcs pedagógusa az olasz nevelés két óriása,
Don Bosco és Gentile is.

Bosco Szent János, vagy mint általában nevezik, DOI!
Bosco (1815-1888) a gyakorlati nevelés legjelesebb kép
viselője nemcsak Olaszországban, hanem az egész világon
Nevelésének gyakorlati eredménye messze felülmúlja bár
melyik nevelési rendszer eredményét. Munkássága a kato
likus nevelői eszmény megtestesült remekműve. Lénye a
nevelői bölcseség legcsodásabb megszemélyesítése. Don
Bosco nevelési rendszert nem dolgozott ki. Gentile azt írja
róla, hogy nagy nevelő, de olyan szerző, akinek írásait
hiába keressük. Rendtársai azonban 1935-ben kiadták em
lékiratait. Ezekből az eredeti tudományos nevelői alkotó
gondolkodás minden feltétele kiviláglik: 1. a rendszeres
megfigyelés, 2. a feltevéseken át elvek, szabályok, törvé
nyek keresése, 3. ezek igazolása a tapasztalatok alapján, és
4. a megállapítások szüntelen ellenőrzése és szükség esetén
módosítása. Don Bosco szerint a nevelés célja: jó polgá
rok nevelése a hazának, Isten kegyelmében élő hívek neve-
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lése az Egyháznak és ezen a kettős úton boldog lakók neve
lése a mennyországnak. Az ember földi célja a körülmények
szerint lehetséges boldog élet a közjó keretében. A köz
jóról az állam gondoskodik és ezt jó polgárok segítségével
éri el. Az erkölcsi nevelésnek két útja van: megtorló és
megelőző. Az elsőt elkerülhetjük. A megelőző észszerűsé

gen, szereteten és vallásosságon alapszik. A nevelő a szív
nyelvén szóljon a gyermekhez. A nevelő a gyermek állandó,
élő lelkiismerete. Folyton figyelmezteti a gyermeket a
veszedelmekre és a kötelességekre mindaddig, míg ezt a
szerepet maga a gyermek veheti át, és igy a nevelés ön
neveléssé lesz. "Állj az ifjúság élére - mondotta - és
mutass neki példát!" Ezzel a világ szeme elé állította a ne
velői példa varázserejét. Don Bosco született nevelő volt.
A gyermekekkel való foglalkozást Istentől kapott rendelte
tésének tekintette. Egész lénye elárulta a nevelésre való
hivatottságát. Gyors volt a helyzetek felfogásában és a
lelkiállapotok megítélésében. Leleményes a pillanatnyi
tennivalók és a lélekvezetés eszközeinek megválasztásá
ban. Törhetetlen akaratú célja elérésében.

Gentile (Giovanni, 1875- ) a fascismus nagyszerű

nevelési rendszerének megalkotója Hegel eszméiből indul
ki és Don Bosco szellemén át jut el az önállóságra. Fő

művei: Sommario di pedagogia come scienza Jiloso/ica
(A neveléstan és a bölcselet kapcsolata, 1916). 11 iascisttio
al governo della scuola (A fascismus irányító szerepe az
ískolában, 1926). A nemzeti államot úgy fogja fel, mint a
polgárok mélyebb és jobb énjének megtestesülését, és
abban a törvényeket, mint a polgárok lelkületének meg
nyilvánulását. A polgárok lelkületének alakítása nem
magánügy, hanem a legföbb köztevékenység. A nemzet
nevelés szilárd állása az alapja minden más közügynek.
A nevelés célja fl polgári erkölcs. Mínden az erkölcs szol
gálatában áll. A tanítás mindig nevelőoktatás. Egyszerre
kell teremteníe tudást és erkölcsöt. A fegyelem fogalma az
oktatás elméletéhez tartozik. Az erkölcsi oktatás célja az
erkölcsi meggyőződés kiépítése. Az erkölcsi meggyőződés

a szabadságnak és törvénynek, a tekintélynek és az enge-
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delmességnek, az erőnek és a szeretetnek állandóan meg
valósuló összhangja, - szóval az önismeret és az ismeret
egysége. A nevelő és a növendék a nevelésben egy, 
nem választható szét. Oly szoros köztük a kapcsolat, hogy
egyiket sem lehet a másik nélkül megérteni. A nevelői tevé
kenység lényege az, hogy a sokféle lelki mozzanatot össze
fogva megvalósítja a szellem egységét. A nevelő nevelése
útján építi ki a maga nevelői mivoltját, az ifjú pedig a
nevelésben való szerepe útján lesz növendékké.

Key (Ellen, 1849-1926) tagadja, hogy a gyermekben
rossz hajlamok volnának, és ezen az alapon szembeszáll a
tekintélyelvével, a kényszer és a büntetés szükségességé
vel. Nevelése a pedagógiai naturalizmus felelevenítése.

Meumann (Ernő, 1862-1919) a tepesztalatí nevelés hive.
Tapasztalatai alapján elmélkedik az értelem és az akarat
viszonyáról és az értelem felsőbbsége mellett foglal állást.

Spranger (Ede, 1882- ) a legnagyobb tekintélyű

nevelői elmélkedők egyike. Messze túl tekint az egyéni
képzés jelentőségén. A nevelő feladatává teszi, hogy a tör
ténelmileg megvalósult műveltség tartaimát folytonosan
vezesse vissza az életbe. Tegye az egyén élményévé. ezzel
magatartásának irányitójává és tetteinek befolyásoló ténye
zőjévé. A neveléstan Spranger értelmezésében széles alapú,
mindenkire kiterjedő művelődéselmélet.

Komis (Gyula, 1885- ), a jeles magyar elmélkedő

felfogása Sprangeréval rokon. Az ő pedagógiája is műve

lődésbölcselet. Mig azonban Spranger a lelki jelenségeket
értékvonatkozásukban vizsgálja és innen emelkedik a meg
értéshez, addig Komis a megvalósult értékrendből. a kul
túrából igyekszik megérteni a mögötte élő lelkiséget. A kul
túra az állam létének feltétele, s azért nagy érdeke az
államnak, hogy a lelket annak szolgálatára előkészítse.

A szellemi javak megőrzéséről, fejlesztéséről és nemze
dékről-nemzedékre való átszármaztatásáról az állam a ne
velés útján gondoskodik. A nevelés tehát a kultúrpolitika
egyik ága. Ez tűzi ki eszményeit, s tőle nyeri az eszmé
nyei megvalósitásához szükséges intézményeket és ténye
zőket.
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Tóth Tihamér (1889-1939) az erkölcs, a helyes visel
kedés. a keresztény életbölcseség pedagógusa. A testi erőt

bénító és a testen át a lélek épségét is veszélyeztető gyar
lóságok, hibák, szenvedélyek és bűnök leküzdésére adott
irányításai az önnevelés remekművei. Az önnevelés fő

tényezői: az alkalmak kerülése, az elmélkedés kedvelése,
az önfegyelmezés hőseinek, a szentek életének megisme
rése és a vallás segítő eszközeinek minél gyakoribb igénybe
vétele. Könyvei nyelvünkön sok kiadást értek, és szinte
minden művelt nép nyelvére lefordították őket. Ezek;
A tiszta férfiúság, A művelt ifjú, A jellemes ifjú, A vallásos
ifjú, DohányzoJ?, Ne igyál!

A nevelői realizmusnak ezt a hatalmas diadalát a sze
rény pesszimista és pozitivista megnyilatkozások nem zavar
ták meg. A pesszimizmus végkép nem alkalmas arra, hogy
a nevelői elmélkedés talaja legyen. A nevelésnek bizako
dás a legfőbb táplálója. A pesszimista pedig nem tud biza
kodni. Schopenhauer (Artúr, 1788--1860), a nagy pesszi
mista mégis beleszólt a nevelés kérdésébe. A nevelést
meddő erőfeszítésnek tartotta. Az ember jelleme és akarat
iránya születésétől fogva meg van határozva és igy nem
befolyásolható. Az akarati inditóokok azonban befolyásol
hatók. Az értelem hathat rájuk. Igy tehát az értelem útján
egy bizonyos fokig hozzá lehet nyúlni a jellemhez. Ennek
a komor elméletnek mégis van egy érdeme. Nevezetesen
az, hogy felhív ta a figyelmet a nevelés korlátaira. Az örök
léstan egy bizonyos fokig igazolta azt.

A pozitivizmus megalapítója Comte (Agoston, 1798
1857). Szerinte a nevelés az eszméknek és aszokásoknak
rendszere. Ezek segítségével az egyes előkészül arra a tár
sadalmi helyzetre, melyben élni fog. A mai nevelés ezt a
célt nem szolgálja. A mai nevelés szavak tanulmánya, a
forma túltengése a lényeg felett, a szépen beszélés művé

szetének minden fölé való helyezése. Ez a nevelés nem d

nemzet egészének, hanem csak egy társadalmi osztálynak
szól. Hiányzik belőle a pozitiv gondolat.

A pozitivizmus az angol szellemi életben számos köve
tőre talált. Ezek közül nevelési szempontból jelentősebbek'
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MiH (John Stuart, 1806-1813), Spencer (Herbert, 1820
1903) és Bain (Alexander, 1818-1908).

A pozitivizmus a legtermékenyebben az olasz nevelés
terén hatott. A XX. századbeli olasz nevelők nagyrésze
pozitivista. Ezek jelentősebb eredményt tudtak elérni, mint
irányuk más országbeli követői. S ez annak köszönhető,

hogy a pozitivizmus túlzásait bölcsen lenyesegették. Az
olasz pozitivisták elismerték a szellem szabadságát, öntevé
kenységét és nagy jelentőséget tulajdonítottak a tapasz
talatnak, az olasz nevelés eme ősi alapjának és az értéke
lésnek. Szerintük a tapasztalat a nevelői módszer hatásos
ságának titka, és elméletet is csak az ifjú lelki alkatának
közvetlen tanulmánya alapján állithatunk fel.

Az olasz pozitivizmus legjelesebb képviselője Vidari
(Giovanni, 1811-1934). Főműve Elementi di pedagogia
I-HI. (A nevelés elemei, 1916-1923). Nevelésének alap
tétele az a tény, hogy az ember kettős világ. Egyrészt a
szellem és a szabadság világába tartozik, mig másrészt a
természet és ezzel az okság törvényének jármát viseli. Rej
tély, hogy ez a kettősség miként lesz egységgé, de a tapasz
talat nem hagy kétséget a felől. hogy igy van. Eszménye az
önnevelés. Az ifjú azonban nem tudja önmagát nevelni,
mert nem tudja egyensúlyba hozni a kívülről felvett be
nyomásait és a maga belső világának visszahatásait. De
lassan, lélektani törvényszerűséggelmégis felemelkedik az
önnevelés magasságába. A szellem úgy nevelődik, hogy
folytonos cselekvés útján kifejleszti őnmagát. Vidari a mai
tömegértékkel szemben az egyéniség értékelését szorgal
mazza.

A leghatalmasabb nevelési rendszer felépítésén túl
nagy érdeme még Herbartnak az, hogy lendületet adott a
lélektani vizsgálódásoknak. A német Fechner, Meynert és
Wundt megalapította a psychofizikát és új kutató mód

szert eszelt ki. A további haladás útjelzői a német Ebbing
haus és Ziehen, az amerikai Münsterberg és James, a dán
Hőffding, a francia Ribot, Payot, Binet, Henri, Dromard és
Mélinand. Ezeknek tevékenysége új megvilágításba álli
totta a lélektan kérdéseit. A németek pontos mérésekkel és
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ezek alapján jelentős megállapításokkal, a franciák pedíg
finom elemzéseíkkel tűntek ki.

Nálunk magyaroknál is serény lélektani vizsgálódások
folynak. Egyének ís és a tanügyi hatóságok által támoga
tott kutatóintézetek is végeznek kutatásokat. A lélektan
egész anyagát felölelő első nagyszabású magyar mű Komis
Gyula A lelki élet című háromkötetes munkája (1917
1919). Neveléstani alapvetésnek készült Marczell Mihály
hatalmas, nyolckötetes műve: A bontakozó élet (1931
1938). A szerző iskolai tevékenysége közben a gyermekek
között, továbbá lelkipásztori működése folyamán a felnőt

tekről szerzett rengeteg tapasztalatát és az ezek nyomán
végzett tudományos búvárkodásainak és elmélkedéseinek
eredményét dolgozta fel tervszerűen felépített művében.

A fellendült és előretört lélektan alapján egy különös
új nevelési irány is alakult munkaiskola, munkáltató, cse
lekvő oktatás néven. Ezek a nevek bizonyos ellenszenvet
fejeznek ki a herbarti, általában a XIX. századbeli nevelési
felfogással szemben. A XIX. század túlzott értelmisége,
intellektualizmusa lenézés t, szinte megvetést mutatott a cse
lekvés iránt és ennek jeléül és a megkülönböztetés kifeje
zése végett nevezte el a tanult társadalmi osztályt értelmi
ségnek, intelligenciának. Ez a felfogás az iskola, főkép a
középiskola gondolkozásán és nevelő tevékenységén is
visszatükröződött az elvontnak túlzott keresésében. Eme
gondolkodás nyomán keletkezett visszahatás azonban elő

hívta a valóságok után érzett mohó vágyat, a kétségek
után a boldog biztosság és a szellemi kényeskedés után a
lélek erejének szeretetét. S ez az irány aztán az elvont
gondolat iránt érzett megvetése jeIéül belevitte a köztudatba
a "gyakorlati ember", "a tettek embere", "az életre való
nevelés" és főkép a "munkaiskola" fogalmát.

A munkaiskola névvel jelölt nevelési irány korántsem
olyan határozott, átgondolt, egységes alapelven nyugvó
nevelési rendszer, mint például Vives, Pestalozzi, Herbart
vagy Willmann rendszere. Szinte csak gyüjtőnév. Alatta
különbözö, sokszor alig összeegyeztethető nevelési gondo
latok húzódnak meg. Nincs bennük más közös elv, mint a
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szembehelyezkedés az előző nevelői gondolkodással, főkép

a módszerességgel. Arra a kérdésre, hogy mit tegyünk a
helyébe, - igen különbözö feleleteket kapunk. A mai
nevelési irodalomra vetett egyetlen pillantás meggyőz arról,
hogy mily sok szó esik a legellentmondóbb módon a neve
lés céljáról és módjairól. Nagy terjeszkedést látunk, de az
egység keresésének teljes hiányát és semmi összponto
sitást.

A munkaiskola alapgondolata a cselekvés, a mozgal··
masság, a gyakorlatiasság, a hasznosság. Olyan ismerete
ket kíván tanítani, melyeknek az ífjú majdan hasznát látja.
S a tanitásba mindenüvé be akarja vinni a kézi tevékeny
séget. Egyesek munkaközösségeket szorgalmaznak és a
közös munka révén akarják szolgálni az állampolgári neve
lés gondolatát. A közös munkahely az állam kicsinyített
mása. Vannak, akik a szellem hathatósabb tevékenységét
szorgalmazzák. Az értelem ne szorítkozzék a kényelmes
átvételre, hanem tevékenyen vegyen részt az új anyag fel
dolgozásában. Egy másik csoport csupán az alkotó munká
nak tulajdonít értéket. Kezdeményezést, teremtő munkát
vár a gyermektől és ennek érdekében a képzelőtehetség

művelése és szabad csapongása mellett foglal állást. Mind
egyik irány nagy jelentőséget tulajdonít az érdeklődésnek.

Az érdeklődés iránya és foka szerint állapítja meg az anya
got és az eljárást.

Eme gondolatok közűl egyik sem oly nagyjelentőségű.

hogy arra új nevelési rendszert lehetne építeni. Nem is
újak. Mintha csak Fleury, Fénelon, Fichte. Pestalozzi stb.
szavait hallanók. A kialakult nevelési rend mindig eléggé
életerős volt ahhoz, hogy az ilyen gondolatokat felvegye
és magába szívja. Az "életre való nevelés", "a gyakorla
tiasság" gondolata ugyancsak viszonylagos. Az élet min
den foglalkozással, minden életkörülménnyel, szinte rnin
den emberrel szemben más ígényeket támaszt. Más és más
a gazda, az iparos. a hívatalnok, az űgyvéd, az orvos. a
tanár és a mérnök, más a szegény és más a gazdag, más
a tanulmányait végző és más a kész ember életigénye.
A nevelés nem tarthat szem előtt ennyi életkövetelményt.
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A cselekvőképesség egyoldalú fejlesztése sem megoldása a
kérdésnek. Az élet nem csupán cselekvőkészséget kíván,
hanem az embert, főkép a művelt embert igen gyakran szel
lemi és erkölcsi kérdések elé állítja és ezek megoldását
is követeli tőle. Gondolkodásunknak tisztábbá és erőtelje

sebbé válása és érzelmi életünknek finomítása és fegyel
mezése is közelebb visz az élethez. A nevelés nem tűzhet

maga elé egyoldalú célt. A lelki jelenségek között nem
tehet különbséget jelentőségük szerint, Az egész lélekből

indul ki és az egész lelket tartja szeme előtt. Montaigne
szavával élve: embert kell nevelni.

Ne erőltessük a lélektan szerepét a nevelésben, 
úgyis oly nagy az, hogy nem szorul erőltetésre. A lélektan
a nevelés feladatait és irányát nem szabhatja meg. A neve
lés tervét csak történeti, erkölcsi és társas szempontok hatá
rozhatják meg. A lélektannak a nevelő gyakorlati tevé
kenysége körül van fontos szerepe. Elméletileg kell iga
zolnia a nevelő gyakorlati eljárását. Tudatossá kell tennie
azt, amit a nevelő tesz. A vezető elveket, a kész irányítá
sokat a nevelő az iskolai élet talajából veszi, de a biztosság
jóleső érzését a lélektani megerősítés adja. A nevelőnek

közvetlen érintkezés útján kell megismernie az ifjú lelkét,
annak itllapotait és hangulatát. a lélektan pedig arra nézve
ad irányítást, hogy a művelő hatások által a lelki élet
hogyan befolyásolható, módosítható és alakítható. Szó sem
lehet arról, amiről egyes lélekbúvárok ábrándoznak, hogy
a nevelőnek tevékenysége közben a lelki élet törvény
könyvét folyton a kezében kell tartania és annak tételeit
az egyes esetekre gépiesen kell alkalmaznia. Temérdek
kísérlet áll rendelkezésre az érdeklődésről. a figyelemről,

az emlékezésről. de nagy zavarba jönne az a nevelő, akire
azt a feladatot bíznák, hogy azok közül csak néhányat is
alakítson át közvetlenül alkalmazható nevelési elvekké. Az
ifjú a nevelő szemében lelki egység, nem pedig "lélektani
elemek kötege". A nevelőnek a lélektani vizsgálatok útján
kapott adatok összesített eredményére van szüksége, nem
pedig az aprólékos elemekre. Nagy ür tátong az általános
lélektan és a neveléstan között. A nevelőnek az előbbit a
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maga használatára át kell dolgoznia. Új tudományt, neve
lési lélektant kell állítania a kettő közé, Olyan nevelői

megoldásokat is el kell fogadnunk, melyeket a lélektan
nem akar igazolni. A lélektan például nem ismeri el a
kényszer jogosultságát; a neveléstan pedig azt vallja, hogy
többet ér a kényszer hatására figyelni, gondolkodni és elő

haladást tenni, mint tétlenül maradni. A bizalomra alapított
megértés, melynek a nevelőt és a növendéket össze kell
tűznie, fontosabb tényező a nevelésben, mint a lelki beten
dezkedésre vonatkozó aprólékos számítások. A nevelésnek
folyton kell meríteníe a lélektanból. A lélektan nyugtala
nítsa a nevelői lelkiismeretet s ne engedje, hogy bizonyos
kényelmes eljárások megkövesedjenek. Jobb, eredménye
sebb utak keresésére késztesse. A nevelés lényege azon
ban az, hogy a nevelő rátermettsége, gyermek- és hivatás
szeretete az ifjú lelkét a maga lelke tüzével miképen tudja
lángralobbantani. De éppen eme főfeltétel érvényesülése ér
dekében nagy szüksége van a gyermek lelkének ismeretére.

A történelem rendeltetése az, hogy tanulságot nyujt
son. A nevelés gondolatának történetéből is értékes tanul
ságokat vonhatunk le. Láthatjuk, hogy a _nevelés nagy
jelentőségű tevékenység. A legnagyobb elmék foglalkoz
tak vele. Minden időben sokat, nagy eredményeket vártak
tőle. Leibnitz ezt mondotta: Nevelés útján egy évszázad
alatt megváltoztatnám a Föld képét. Széchenyí válságok
ban sínylődő nemzete megmentését várta a neveléstől.

A magyar nevelés feladata az - mondotta -, hogy az
emberiségnek megtartson egy nemzetet. A gondolkodók
ennek megfelelően nagy célokat tűztek elébe: az egyén,
a nemzet és az egyetemes emberiség magasabbrendúségé
nek és felemelkedésének szolgálatát. Pázmány a maga fön
ségesen egyszeru, de az igazgyöngy szépségével tündöklő

szavaíval ezt a célt így fejezte ki: "Országoknak és vára
saknak nincs semmire nagyobb szükségük, mint az apród
esztendősök jó nevelésére. Mert sem az eláradott gonosz
ságoknak kiirtására, sem a jó erkölcsök beoltására. sem a
bölcseségek és tudományok gyökerezésére, sem a több
belső csendes állapotok virágzására foganatosb eszköz nem
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találtatik a gyermekek oktatásánál" .1 Ezek az érccsengésü
szavak azt is kifejezik, hogy a nevelés útján az emberi
léleknek mind a három nagy jelensége, az érző, a gondol
kodó és a cselekvő lélek is nevelhető. Koronkint más és
más lelki jelenség értékelése állott ugyan előtérben, de
mindig volt több-kevesebb gond valamennyire. Az ókor és
a középkor az érző léleknek kedvezett, az újkorban az élet
feladatok nagymérvű gyarapodása és súlyosbodása az értel
met állitotta előtérbe a nélkül, hogy az érző lélek az őt

megillető becsülésből veszitett volna. Különösen a XIX.
század értékelte nagyra az értelmet. De ekkor már a cse
lekvő lélek is követelte az őt megillető jogokat. Napjaink
nevelői gondolkodása különösen hajlandó arra, hogy ezt
az igényt is kielégitse.

A nevelés gondolatának története a mellett is szól 
amit egyébként a gyakorlati nevelő ösztönösen érez -,
hogya magasabb nevelés alaptevékenysége az értelmi
nevelés. Mély és finomabb érzelmekkel eltelt lelkiség csak
jól kiművelt értelmi szervezeten épülhet fel. S a kettő

együtt a lélek helyes cselekvésének forrása és mozgató
tényezője. Embert, egész embert, jó gondolkodású, nemes
érzelmekkel telt és megfontolt cselekvésre kész embert
neveljünk. Ez az igazi életre való nevelés.

l A fiaknak istenes neveléséről szóló beszéd.
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II.

AZ ÉRTELEM NEVELÉSE.

Az emberi értelem a legcsodálatosabb jelenség az egész
teremtett világban. Ezért kapta az ember tudományos nevét
is az értelemről. Homo sapiens. Az értelem az ember külön
leges dísze. Élete fenntartásában a legfontosabb fegyvere.
A csecsemő, a lehanyatlott szellemű öreg és a gyönge
elméjű védtelen. Az ember értelme segítségével ismeri fel
a maga feladatait, tűzi ki céljait és eszeli ki a célja eléré
sére szolgáló módokat, utakat és eszközöket. Az értelem
emeli fel az embert a magasabb világba. Az értelem teremti
meg az igazságot kereső tudományt és vezet az igazságra.
Ertelme hatalmával győzi le az ember a természet erőit,

ezzel fogja azokat szolgálatába és ezzel teremt magának
magasabbrendű életet. Minden kifejlődés, erő, érték és
szerencse legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő. A tu
dományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma
(Hitel). Az ember értelmének művelése tehát természeté
ben rejlő szüksége. Az értelmi erő fokozása az életképes
ség fokozása, mert egy élőlényt csak különleges fegyvere
teljesítőképességének növelése tesz életképesebbé. E sze
rint a nevelésnek alapfeladata az értelem fejlesztése. Ennek
jó! végzésén fordul meg a további haladás, az erkölcsi
tisztaság és a cselekvőkészség, szóval a nevelés egész
sikere.

Innen van az, hogy az ember értelme művelésében él

legbuzgóbb, a legleleményesebb és a legkitartóbb. Ertelme
jelenségeit hamar megismerte, nevelésük módjait kifür
készte és ügyesen tudja azokat alkalmazni. Eredményük
szinte bizonyos. Ezekkel a módokkal az emberi értelem
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teljesítőképességét jelentős mértékben lehet fokozni és
ezzel értékét emelni.

Az értelem művelésének két útja van: 1. tartalmi,
2. alaki képzés. A tartalmi képzés az oktatás, az értelem
ismeretkincsének gyarapítása és ezen a réven az egyénnek
a szellemi közösségbe való bekapcsolása. Az alaki képzés
a szorosan vett értelmi nevelés: a szellemi képességek
gyakorlása, fejlesztése és azok erejének fokozása. A két
tevékenység azonban egybeolvad, mint általában az okta
tás és nevelés. Az értékes anyag fejleszti a szellemi képes
ségeket, viszont a szellemi képességek fejlesztése jó anyag
nélkül nem történhet meg. Az alaki képzés eredménye ma
radandóbb, mint az ismeretkincs állandósulása. Részben ez
a magyarázata annak, hogy a közhangulat is, meg az újabb
nevelési módok is amazt erőteljesebben szorgalmazzák.

l. A tapasztalás.

Az élőlények, a dolgok, a jelenségek és a tünemények
a természet jeladásai. Az ember értelmi élete azzal kez
dődik, hogy ezeket a jeladásokat érzékszervei segitségé
vel felfogja és aztán értelmezi. Ez a tapasztalás vagy a
szemlélés. A szemlélés lehet természetes és módszeres.

A természetes szemlélés cél nélkül való. Az érzékszerv
felszines kalandozása a tárgyakon, a lényeken, azok szi
nein, alakjain stb. A képek egyszerű tudomásulvétele.
A szellem tétlen. Igy elég sok emlék állandósul, de homá
lyosan, csak a tudatmező szélén és zagyva összevisszaság
ban. Eme emlékek egy része valamikor majd jó szolgá
latot tesz, hozzájárul a világkép megalkotásához, de a
többség haszontalan lom, alkalmatlan teher lesz. Az ilyen
szemlélés csupán kedvtelés. A szemlélő csak bámészkodó,
tekintete szállongó lepke, mert az értelem nem uralkodik
az érzékszerveken.

A módszeres szemlélésben szerepe van az értelemnek
is. A szemlélő figyel, s ezért ezt a szemlélést megfigyelés
nek is szoktuk nevezni. A megfigyelésben az érzékszerv
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tevékenysége époly határozott, céltudatos, mint az érte
lemé. Van inditóoka és célja.

Az ember szinte minden pillanatban ilyen kettős szem
lélő, Akarunk szemlélni, megfigyeljük a lények, a dolgok,
a jelenségek és a tünemények sajátságait, megragadjuk
azokat és visszük a tudat világos kőzéppontja felé; majd
megszünik az akarat, nincs szándék, még csak határozott
tudatosság sem, s a szemlélet alig érintett tárgyát ott felejt
jük a tudat mezejének homályos szélén.

A nevelés feladata a szemlélés szempontjából az, hogy
csökkentse a természetes szemlélések idejét a megfigyelés
javára. Tanitsa meg az ifjút tudatosan nézni, hallani, tapin
taní, ízlelni és szagolni, hogy szemléletei alapján felelni
tudjon a szellemben felvetődő egy-egy kérdésre és igazolni
tudjon egy-egy feltevést. Ha mélyiteni és hasznositani
akarjuk a szemlélést, akkor arra kell törekednünk. hogy
az veszítsen terjedelmében, sokféleségében és kiaknázha
tatlan gazdaságában. Kövesse a gondolat irányitását. A gon
dolat járjon a szemlélés előtt, - ez viszont táplálja a gon
dolatot. Szóval tanulja meg a gyermek, hogy ne nézzen meg
akármit, hanem azt, ami okulására szolgál, és ne nézzen
a puszta látás kedvéért, hanem a tudásért és a megértésért.

A bölcs nevelő leíró tervek alapján irányítja a gyer
mek szellemét. hogy az keresse és találja meg a lényeget.
Mindennapi apróságokon, tárgyakon kezdi. Mutat például
egy tintatartót és megkérdezi, milyen az alakja, mire emlé
keztet, mekkora a terjedelme, a súlya, részarányos-e, az
üvege átlátszó, színes, köszörült-e, tiszta-e vagy tintafol
tokkal szennyes, míből van a fedele, hogyan van odaerő

sítve, jól zár-e, hogyan tölthető meg stb. Ha egyént figyel
meg, legyen tekintettel a termete sajátságaira, arcbőre.

haja, szeme színére, arcjátékára, mozdulatai sajátságaira,
hangja szinezetére, erejére, beszédjének ütemére, kifeje
zésmódjának sajátságaira és ne mulassza el ezek alapján
következtetést vonni egyszerűbb lelki sajátságaira. Szok
tassuk rá az ifjúságot az élet megfigyelésére is. Vizsgál
tassuk vele annak jelenségeit a családban, az iskolában
a társadalomban, az utcán stb. Tartsa szemmel az emberi
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megnyilvánulásokat, az azokban feltáruló jellembeli saját
ságokat és ezek következményeit. Dolgozzon ki a nevelő

megfigyelési kereteket és ezeket tágitsa egyre jobban és
töltse be ezeket mind gazdagabban és árnyalatosabban.
Fokozza összehasonlítások útján az érzékszerveknek a mé
retekre, színekre, hangokra, tapintási benyomásokra, ízekre
és szagokra vonatkozó megkülőnböztetőképességét. Való
ságos értelmi szótár álljon előtte és ez szabjon írányt a
megfigyelésnek és bíztositsa annak teljességét.

Minden tudományágnak, foglalkozásnak, életkornak és
életkörülménynek más kérdéssorozatai és más keretei van
nak. Ezeket folyton szem előtt kell tartani, folyton szüksé
ges gazdagítani és a helyzetnek megfelelően valóságokkal
kitölteni. A közetet más szemmel nézi a tudós, aki azt
tanulmányozza, mással a kőfaragó, aki azt feldolgozza és
ismét mással a fuvaros, akinek azt kocsira kell raknía és
el kell szállítania.

A megfigyelésben legkiterjedtebb és legjelentősebb

szerepe a látásnak van. De sohasem lesz teljes megfigyelő

az, aki a többi érzékszerve gyakorlását elhanyagolja. Isko
lázní kell a hallást hangtani, hangköz-, hangerősség-, távol
ság-, irány-, dallam-, hangsúly- és zörej tanulmányok útján.
Ezek a szempontok gyakran az élőlények, a jelenségek, a
tünemények és a dolgok igen lényeges sajátságait tárják
fel. Sok foglalkozási ágban szükségesek is. Az értelmi
haszon szempontjából a tapintás jelentéktelennek látszik,
valójában azonban sok mozzanata van az életnek, melyek
ben az ujjak finomsága olyan tájékozódást nyujt, amit más
nem pótolhat. A gyógyításban, a zenében, a kereskedelem
és az ipar sok ágában a finom tapintás nélkülözhetetlen.
Az ízlelést és a szaglást sem szabad az iskolázatlanság
állapotában hagyni. Mind a kettő olyan dolgok állapotaírói
tájékoztat, melyeket túlzott bizalommal fogadunk, mínt
például a táplálékok, az italok és a levegő stb. A vegyi
anyagok, különösen a hadvíselésben oly nagy jelentőségre

emelkedett gázok nemének megállapításánál a szaglásunkra
támaszkodunk. Fontos az is, hogy ígyekezzünk nevet adni
a különböző érzeteknek.
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Jó nevelés az, ha hozzászoktatjuk az ifjút ahhoz, hogy
az egyik érzékszerve által nyujtott adatokat a másik ada
taival, vagy esetleg műszerekkel ellenőrizze. Ilyen a távol
ság megbecsűlése lépések, látás, esetleg a hang ideérke
zése, majd annak ellenőrzése pontos mérés útján. Egy test
súlyának megbecsűlése látás és emelés útján. Először elem
zést, analízist alkalmazunk, vagyis külön értékeljük az
egyes sajátságokat, méreteket és alkotó elemeket, s aztán
szerkesztést, szintézist, hogy összefüggésükben értelmez
hessük azokat. Szóval a helyes nevelés már a megfigyelés
nél rászoktatja az ifjút arra, hogyalkalmazza, és lehetőleg

együtt alkalmazza ezt a két fontos értelmi műveletet. Ezek
nek gyakorlati felhasználására korán szert kell tenni és
együtt kell a két eljárást alkalmazni, mert elkülönítve eset
leg tökéletlen, sőt hamis értékelésre vezetnének.

Értékes sajátság a gyors megfigyelésre való készség.
Teriuljon az ifjú egy szempillantással észrevenni. Sem a
természet, sem az élet körülményei nem alkalmazkodnak
hozzánk, eseményei nem kedvünk szerint való ütemben
zajlanak le, - nekünk kell azokhoz alkalmazkodnunk. Igye
kezzünk elérni, hogy az ifjú bármilyen gyorsan lezajló
kísérletről. majd tüneményről kielégítő tájékozódást tud
jon szerezni.

A figyelem megoszthatatlan. Ennek következtében a
megfigyelés nem irányulhat egyszerre teljes éberséggel két
vGf~Y több dologra. Mégis, ha erős figyelemmel nézünk
egyszerre két dolgot, vagy igyekszünk felfogni két hang
érzetet, széval, ha erős akarattal rászoritjuk magunkat több
érzetnek egyazon időben való felfogására, elég számottevő

és igen értékes készségre tehetünk szert. Hasznos és vala
mivel kisebb erőfeszítést igénylő igyekezet két különböző

érzékszerv útján kapott érzetre figyelni egyazon időben.

Helyes lélektani megfigyelésen alapuló megállapítás
az, hogy csak azt látjuk jól, amit tudunk. Más szavakkal
így fejezhetnők ki ezt az igazságot: a dolgokat a már meg
levő ismereteinken át szemléljük. A megfigyelés tehát nem
tisztán az érzékszervek dolga, sőt nem is csak a figyelem
kérdése, hanem á tudásé is. A lényege az, hogy a korábbi
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ismeretekre támaszkodva teljesebben tudjuk értelmezni a
külső jeleket, mert több és eredményesebb összehasonli
tásra van alkalmunk. Minél több képzetet, vagyis minél
több régi szemlélet emlékét őrizzük, és azoknak minél több
sajátsága minél világosabban áll előttünk, az új szemlélet
nek annál több sajátsága rajzolódik elénk, és annál híveb
ben domborodik ki annak képe. Az a kis gyermek, aki éle
tében először lát szemüveget, nem fogja annak sajátságait
olyan jól látni, mint az az ifjú, aki már többet is meg
nézett, vagy esetleg visel is szemüveget, és különösen nem
olyan jól, mint az a látszerész, akinek kezében napjában
száz is megfordul és alaposan ismeri a szemüveg sajátságait.

Pontosan ugyanezt mondhatnók minden szemléletről és
minden szemléleti tárgyról. S ebből azt a következtetést
kell levonnunk, hogy az eredményes megfigyelés érdeké
ben sok ismeretre van szükségünk, sokat kell tudnunk. A sok
ismerettel bíró egyén több haszonnal látja, hallja, tapintja,
izleli és szagolja a dolgokat, mint a kevesebb ismerettel
rendelkező. De nem minden fajta ismeret tesz egyforma
szolgálatot. Csak a közvetlen tapasztalataink teljes érté
kűek. A dolgokról élőszóval adott tájékoztatás, vagy irott
szöveg alapján alkotott képzeletbeli képek nem játszanak
olyan értékes szerepet a megfigyelésben, rnint a közvetlen
szemléletek emlékei. A közvetett kép és a közvetlen szem
lélet útjai annyira eltérők a szellemben, hogy át sem hidal
hatók. Nem nézhetünk a más szemével, nem foghatunk fel
hangot a más fülével. nem tapinthatunk a más ujjaival a
tévedés legszélesebbkörű veszélye nélkül. A közvetlen
tapasztalatot nélkülöző képek az előítéletek hamisító hatá
sainak veszedelmei között jönnek létre és így köréjük a
tévedések hálói vannak kifeszítve.

Mivel a jó megfigyelés feltétele az elegendő ismeret,
a nevelés, melynek minden fogyatékos tudású ifjúval kell
számolnia, nem elégedhet meg a dolgok egyszeres szemlé
letével. Négy szemléltetés útján érhet el teljes sikert. E'2'2k:
az előzetes, az óraközi, az utó- és az összefoglaló szem
lélet. Az előzetes és az utószemlélet a tárgynak nevelői irá
nyítás nélkül, a leckeórán kívül, előtte, illetőleg utána tör-
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ténö megtekintése. Az óraközi szemlelet a nevelö által irá
nyitott tervszerű megfigyelés. Az összefoglaló szemléltetés
pedig az ismétlés alkalmával más tárgyak képével való
egybevetés útján történik.

Ahhoz, hogy a szemlélet necsak múló tünet legyen,
hanem maradandó nyomoka t hagyjon maga után, szüksé
ges, hogy hatása a lélek mélyebb rétegeibe nyomuljon és
ott erős érzelmi megrendülést váltson ki. Az egyes hatá
soknak sem gyakori volta, sem ereje, sem tervszerű irányi
tása nem kezeskedik eléggé a szemlélet hatásának állandó
sulásáról. Ez az állandóság főkép attól függ, hogy a hatás
mennyire jut közel az egyéniség magvához és mélységei
hez, milyen erejű érzelmeket vált ki, milyen mértékben
késztet állásfoglalásra és mily erővel mozgatja meg a cse
lekvő készségét. A szemléletnek érzelmektől kisért tartós
hatását átélésnek, élménynek nevezzük.

2. Az eszmealkotás.

A szemlélet emléke, a képzet nagyon- tünékeny. Lété
nek alapja az érzékszervnek esetleg csak egy pillanatig
tartó érintkezése a tárggyal és az ezen alapuló emlékezet.
Éppen ezért a képzet ösztönszerűen keresi a védelmet az
elévülés ellen. Ezt úgy sikerül elérnie, hogy feladja bizony
talan élettartamú önállóságát és igyekszik beleolvadni a
tárgyával rokon szemléletekről őrzött, már állandósult ké
pekbe. Ha ez a beolvadás megtörtént, nincs többé egyedi
tárgy, hanem van helyette a rokontárgyaknak egy gondo
lati osztálya, hosszú sora, melyben az összes egybefoglal
ható szemléletek képei bennfoglaltatnak. Ennek az osztály
nak, ennek a sornak neve: eszme, fogalom. Az eszme tehát
a mulékony szemlélet gondolati állandósulása.

Az eszmealkotás három tevékenység, elvonás, össze
hasonlítás és általánositás útján történik.

Az elvonás a tárgy lényegtelen sajátságainak elhagyása
és a lényeges sajátságainak hangoztatása. A madár lényeg
telen sajátságai: nagysága, színe és alakja. Ezeket figyel-
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men kívül hagyhatjuk. Lényege: a tojásról való szaporo
dása, a tollal fedett volta és a esőre. Eme tulajdonságokat
megtartom az eszmealkotásnál. Az ember fogalmának meg
alkotásánál figyelmen kívül hagyhatom a nemét, életkorát,
színét, nemzetiségét, vallását, politikai felfogását, művelt

ségét, jellemét stb.
Sok káros következményű tévedést követünk el az

életben, ha a helyes elvonásokat nem tudjuk végrehajtani.
Egy cselekedet értékének megítélésénél tudnunk kell figyel
men kivül hagyni a cselekvő kilétét, egyéniségének bántó
sajátságait, a kezdeményezés körülményeit, okait és sok
minden mást. Helyeslünk és elítélünk, csodálunk és meg
vetünk, igazolunk és kárhoztatunk összetett okok alapján
az első tekintetre. Az emberiség, a nemzetek, a társadalmak
és az egyének békéjét zavaró ellenségeskedések, gyűlöl

ködések, pártoskodások és viszályok főkép abból erednek,
hogy az emberek nem tudnak eltekinteni ama tényezőktől,

melyek elválasztanak, és nem tudnak együtt haladni a
közös eszmék, érzelmek és célok alapján. Az emberek nem
teszik meg a szükséges elvonásokat, hanem együtt nézik
azt, amit szükséges volna szétválasztani.

Az összehasonlítás két vagy több dolog közelítése egy
máshoz gondolatban a végett, hogy megállapítsuk hasonló
ságukat, különbségeiket vagy viszonyukat. A szellemi élet
alapja a megkülönböztetés, mert a különbség tudata az
értelmi működés kezdete és a szellemi élet mozgatóereje.
Új benyomást szerezni annyi, mint a változást észrevenni.
Ha érzésünk tudatában nem történt változás, akkor a külső

tény ránk nézve nem létezik: nem vesszük észre, nem
tudunk róla. Elménk határai tehát megkülönböztetőképes

ségünk fínomságától függenek. Azok, akiknek műveltsége

korlátolt, akik csak kevés dologban járatosak, abban a
kevés dologban sem fognak tisztán látni, mert nincs meg
a lehetőségük az összehasonlításra. A dolgok elszigetelve
nem fejthetik ki hatásukat, hanem csak egymáshoz viszo
nyítva. Az egyazon szellemi területre tartozó dolgok össze
fonódnak és egymást kiegészítik.

Az összehasonlítást mindig nagy körültekintéssel kell
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végezni. Kellő sikere érdekében a következőket tartsuk
szem előtt:

1. Ne álljunk meg a felszínes viszonyoknál, hanem a
dolgok mély és lényeges különbségeit hozzuk napvilágra.

2. Az összehasonlitás kidomborítja azt, ami magától
nem tűnik a szemünkbe. S így könnyen arra vezet, hogy
túlozzuk a hasonlóságot, ne vegyük észre a különbségeket
és a téves alapokon tévesen alkossunk eszméket.

3. Vigyázzunk, hogy az összehasonlitás ne élje ki ma
gát önmagában. Ne többszöröződjék meg kedvtelésből és
ne nyúljon el kelletén túl. Ezen az úton oda jutunk, hogy
a célbavett megfigyelést megállapítással helyettesitjük. El
tűnnek az árnyalatok, megszűnnek az átmenetek, és elve
szítjük viszonylagossági érzésünket. Csupa ellentétben gon
dolkodunk, mint élet - halál, erény - bűn, világosság 
sötétség stb., mert ezek jobban megragadnak, mint a ha
sonlóságok.

Az elvonás és az összehasonlítás után szükségkép el
jutunk az általánositáshoz, az eszméknek, vagyis nagy
kiterjedésű csoportoknak felfogásához és ezekbe beikta
tunk minden egyedet, melyben állandó közös tulajdonsá
got ismerünk fel. Ezek a csoportok állandóan nyitva van
nak és készen állnak minden új jelentkező egyed befoga
dására. Például, ha egy új madárfajtát, mondjuk arigót
megismerjük, ennek képét nem őrizzük külőn, hanem be
léptetjük a madár fogalmába. Ezzel minden szemléletünk.
minden való képünk egyszerűsödik, mert leveti magáról a
járulékosat és részlegeset és a csoportba beleolvadva csak
azt őrzi meg, ami szükséges és egyetemes.

A jó általánosítás függ az összehasonlitások számától
és pontosságától. Csak akkor vagyunk felhatalmazva az
általánosításra, ha az összehasonlítást ugyanazzal az ered
ménnyel annyiszor megújítjuk, hogy többé nem lehet két
ségeskednünk a közös és állandó tulajdonságok természe
tére nézve. A pontosság azt jelenti, hogy óvakodunk a lát
szatoktól és nem különítjük el azt, amit egyesítenünk kel
lene és nem egyesítjük azt, amit el kellene különítenünk.

A gyenge szellemek, a rnűveletlen emberek és a még fegyel-
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mezetlen értelműek felszínes megfigyelések alapján általa
nosítanak. Ez is ama kérdések egyike, melyekben az embe
rek - La Fontaine szavai szerint - egész életükön át gyer
mekek maradnak. Egyetlen lendülettel siklanak át az egy
ről az egészre: Ab uno disce omnes. Az egyedi sajátságo
kat visszahelyezik a csoportba, miután már kivették onnan.
Csak úgy röpdösnek a közbeszédben az ilyen találomra
kimondott, messzefekvő hasonlóságon és látszaton épülő

általánosítások: Nem csoda, hogy goromba, - hiszen
rendőr. A posta későn kézbesíti egy levelünket, s már álta
lánosítunk: Ilyen a magyar posta. Ha egy ifjú megfeled
kezik magáról, kész az általánosítás: Mit várhatunk a mai
ifjúságtól?!

Minden eszmével együttjár egy szó. Amikor a madár
eszméje a szellembe lép, nyomban megjelenik ez a szó:
madár. A szó a fogalom jele. A szó megjelenhet kimondva,
leirva vagy gondolatban. Lényege az, hogy nem maradhat
el. Annyira lényege, hogy igen gyakran a gyors gondol
kodásban vagy olvasás közben csakis a szó jelenik meg
az eszme képe nélkül. A szó rögzíti meg az eszmét a szel
lemben és teszi lehetövé a csalóka átalakulást az elvont
eszméről a valóságra. A szó helyébe mindig oda kell ten
nünk a dolgot, mert egyébként kinos csalódásba esünk.
Beszélünk színről, jóságról, értékről stb., mintha ezek való
ságok volnának; pedig csak színes tárgy, jó ember, értékes
anyag van. Ezek tehát nem valóságok, hanem csak elvont.
sajátságok. Ha az elvont eszme és a szó mivoltát nem fog
juk fel helyesen, akkor a középkori ember csalódásába
esünk, aki a hideget és a meleget rejtett tárgynak tartotta.

Az eszméhez kapcsolódik aztán egy, esetleg több kép.
Ez a kép, illetőleg ezek a képek homályosak, elmosódottak,
körvonalak nélküli vázlatok, mert a villámgyors gondol
kodás nem enged időt arra, hogya szellem tisztán meg
rajzolja őket. Amikor a madár fogalmára gondolok, meg
jelenik előttem egy fecske, egy galamb, egy veréb stb.
képe, vagy valamennyi gyors egymásutánban.

Vannak esetek, amikor a kép megjelenését sok más
kép zűrzavaros jelentkezésének érzése követi. Valami hem-
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zsegésíélét, képek tülekedését érezzük a tudat küszöbe felé.
Egyik-másik kép át is lépi azt, ha nem vagyunk eléggé
éberek és erősek arra, hogyelűzzük. Gyakran oly erős ez
a tülekedés, hogy az eszme világos képe helyett csupán
több kép zűrzavaros összevisszasága alakul ki. Ez az eset
egy szűkebb terjedelmű eszmével való foglalkozásnál áll
elő, ha annak egyedeiből többet láttunk. Például néger.
elefánt, repülőgép stb.

A több kép jelentkezésének következménye az, hogy
a szellem válogat köztük. Az eszme egy tipus határozott
gondolata, me ly a felesleges és káros jelentkezések vissza
vetésére késztet. Amikor a madárra gondolok, nagyon egy
szerű eszmetársítás alapján megjelenhet előttem a repülő

gép, a denevér vagy a bogár képe. Az eszmének azonban
irányító szerepe van és ez nem engedi, hogy elfogadjuk
bármelyik jelentkező képet.

A kiválasztott képben a figyelem csak egyes része
ket, egyes jegyeket ragad meg, a többit pedig félretolja.
A lényeget megvilágít ja, a lényegtelent pedig árnyékban
hagyja. A madár eszméjénél nem törődik a méretekkel, a
színnel stb., de annál nagyobb jelentőséget tulajdonít a
szárny, a csőr, a toll és a tojásról való szaporodás sajátsa
gánek. Az eszmék útján való gondolkodás tehát a képek
nek egy új nézési módja: elhanyagolja az esetleges, a vál
tozó sajátságokat és a lényegesre, a maradandóra és a biz
tosra szegzi a figyeimét. E végett nem kell folyton új ösz
szehasonlításokat végeznünk, nem kell kiválogatnunk a
közös és az állandó sajátságokat. A szó, az eszme neve,
jele kőnnyen és biztosan irányítja a figyelmet. A madár
szó nagyon erőtlenül kapcsolódik a test alakjához és mére
teihez, továbbá a toll színéhez. A szó tehát ezeket nem
hozza előtérbe, hanem homályban hagyja. Igaz, hogy a
szellem fejlődő fínomodásával, főkép pedig a tudományos
gondolkodásban az eszméket tudatos elvonás és módszeres
összehasonlítás, a hasonlóságok kiemelése útján alkothat
juk. Ezek tudományos fogalmak. Most azonban a mind
annyiunk gondolkodásában végbernenő ösztönös eszme
alkotásról van szó.
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Az eszmék határtalan könnyebbséget nyujtanak a gon
dolkodó szellemnek. Igen nagy szellemi erőmegtakarítást

jelentenek. A részleges tények száma ugyanis végtelen. Ki
bírhatatlan összehalmozódás keletkeznék a szellemben, ha
mindegyiket meg kellene őriznünk. Hogy a gondolkodó
szellem kőnnyítsen magán, a lényeges sajátságok kiváloga
tása révén osztályt, egyetlen típust teremt és abba vala
mennyít besorozza. Rengeteg madár él a főldön és ezek
közül igen sokat megismerünk, látjuk őket, olvasunk, hal
lunk róluk, de a gondolkodás csak a madarak egy általá
nos típusát, egy mindegyikre ráillő jellegzetes képet őriz

és ezzel tevékenykedik.
Az eszme világosságot gyujt a szellemben. A roppant

tömegben rendetlen összevisszaságban, megszámlálhatatlan
egyedi sajátsággal, futólag megjelenő részleges tények
elviselhetetlen zavart idéznek elő. A róluk alkotott képek
bizonytalanok. Igy a képekben való gondolkodás is zava
ros, tisztázatlan. Az eszme végetvet ennek az összevissza
ságnak. A rendetlenséget keltő esetleges sajátságoktól el
tekint, a felesleget elhagyja és az örökérvényű lényeg alap
ján gyüjt anyngot a gondolkodásra.

Az eszme a lehetőség legszélső határáig kítolja a tudat
áttekintő képességét. A gondolkodás az eszme révén egy
szempillantás alatt áttekinti a jelen, a mult és a jövő

tényeit. A részleges képekben való gondolkodás a szemlé
let útján a jelen pillanatára, az emlékezet útján a multra
és a képzelet útján szinte csak a jövőre korlátozódik. Van
nak eszméink, mint a lét, az erő, a nehézkedés, az atom stb.,
melyeknek segítségével az egész mindenséget elgondoljuk.

A tudomány csak eszmék útján lehetséges. Sokrates
ezt az igazságot így foglalta szavakba: Csak általános tudás
van. A tudomány szüntelen haladás. Haladni azonban csak
úgy lehet, hogy a mindig változó részleges tényekből ki
hámozzuk a szilárdat, a maradandót, vagyis az eszmét és
vele dolgozunk. Minden tudomány meghatározások, osztá
lyozások és törvények megállapítására törekszik. Létük
eme összesürítések nélkül nem képzelhető el. A meghatá
rozás az eszme kifejezése, az osztályozás egy tágabb körű
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eszme szétbontása szűkebb terjedelmű eszmékre, a törvény
pedig az eszmék kapcsolatainak kifejezése. Az eszme az
egyedüli alkalmas mérték a tudományok tökéletességi foká
nak megállapitására. A legelvontabb, vagyis a legtöbb és
a legáltalánositottabb eszmékkel dolgozó tudomány a leg
tökéletesebb. Ennek típusa a mennyiségtan. A kevésbbé
általánositottak, az eszmék, meghatározások, osztályozások és
törvények híján lévők, mint a történelem, a társadalomtudo
mány, a lélektan, a neveléstudomány kevésbbé tökéletesek.

Az eszme értékes szolgálatait azonban a gondolkodás
nak drágán kell megfizetnie. Az eszme nagyon messze van
attól, hogy tökéletes gondolkodásí eredményre, tökéletes
megismerésre vezethetne. Az eszme útján való gondolko
dás az egészen gyarló, ösztönös állatí készségnél össze
hasonlithatatlanul magasabb érték, de az elképzelt tökéletes
gondolkadási móddal szemben fogyatékosnak bizonyul.

Az eszme eltávolít a valóságtól és a valóságos anyag
gal való gondolkodás helyett helyettesités útján való gon
dolkodásra késztet. Nem nézzük többé a dolgot közvetle
nül, hanem a róla alkotott eszme lebeg a szemünk előtt.

Nem az egyes embert figyeljük többé, hanem az ember
általános eszméje, az emberfogalom jár az eszünkben, 
még pedíg káprázatokkal meghamisítva. Beszélünk vírág
ról és nem nézzük többé az ibolyát, a szekfűt, a liliomo t
vagy a muskátlit, vagy beszélünk az ib olyáról és nem néz
zük ezt, vagy amazt, vagy egy harmadik, negyedik ibolyát.
Ebből a helytelenségek, főkép az erkölcsi megitélések igaz
ságtalanságainak végeláthatatlan hosszú sora ered. Nem
az egyén jellemét nézzük többé, hanem osztályának, vagyis
hazájának, nemének, korának, hivatásának általánositotr
jelleme szerint mondunk róla itéletet.

Nagy veszélye az elvonás műveletének, hogy meg
feledkezünk arról, hogy két dologgal állunk szemben: ,)
szemlélt egyedi ténnyel és a róla alkotott eszmével. Magát
az eszmét vesszük valóságnak és az egyedi ténnyel egyen
értékűnek tekintjük. Ez főkép az ok és okozat esetében áll elö.
A test magas höfoka a láz, de az ember hajlandó azt hinni,
hogy aláz csupán ok és ez idézi elő a test magas hőfokát.
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Az eszme legkárosabb veszedelme az, hogy összekeve
redik a nyelvvel, a szóval, és előáll az üres szó veszélye.
Abba a tévedésbe esünk, hogy a szót tekintjük az eszmé
nek, a lényegnek, és nem gondolunk arra, amit a szó jelez.
Más szóval: az eszme gátolja nyelvtudatunk kialakulását.
Ebben a bajban sokszor szenved az oktatás, amelynek
gyönge értelmű és így erre igen hajlamos gyermekekkel
van dolga, és amely az eszmét igen gyakran kénytelen
szó alakjában közvetíteni. S a gyermek átveszi a szót, de
nem gondol annak jelentésére, a tényre. De nincs ís mindig
alkalma, nem adunk neki időt arra, hogy az eszmét lassú,
hosszadalmas töprengés útján kidolgozza. Nemcsak vesze
delmes értelmetlenség származik ebből, hanem szellemí
tunyaság is, vagyis megkövesedett hajlam arra, hogy sza
vakat tanuljon megértés nélkül. Könnyebb ugyanis a
puszta emlékezetí elsajátítás, mint az értelmi elmélyedés.
Mondjuk, sűrűn ismételjük a hatalmas jelszavakat, melye
ket hosszú, áldozatos szenvedés, vér- és életáldozat töltött
meg tartalommal: Isten, hit, haza, nemzet, szabadság, egyen
lőség, testvériség, béke stb., - s mily ritkán gondolunk
valóságukra, fönséges jelentésükre!

Az eszme tehát káprázatos adomány, magasztos fel
tétele a gondolkodásnak, - de egyúttal csodálatos vegyü
léke a tökéletességnek és a gyarlóságnak. Igazi emberi
dolog. Megkapó jelképe az emberi természetnek: sem nem
égi tökéletesség, sem nem földi salak. Sok isteni és sok
emberi sajátság vegyüléke. Még fönségesebb adomány
volna a gondolkodás, ha az ember mindig a közvetlen szem
lélet anyagával, mindig átélés segitségével gondolkodnék.
Ez szinte földi értelemben vett míndentudás, - tisztára
istení sajátság volna. Mivel azonban közvetlen megísmerés
útján csak kevés létezőt ismerhetünk meg, boldognak kell
magunkat éreznünk azért, hogy a többire nézve megkaptuk
az eszmék ajándékát. A csodálatos Isten a végtelen ígazság
keresése, kutatása érdekében feldíszítette az embert a kor
látozott gondolkodás és a korlátolt kutatóképesség eme
eszközével.

Az elfogulatlan és a helyesen kiművelt értelem egy-
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formán értékeli tehát egyrészt a tény és a tapasztalat, más
részt az eszme és a gondolkodás magasztos kincsét. Nem
nézi le a tényt és nem tulajdonit valódi értékénél többet
az eszmének. Nem alkot eszmét átélés, vagyis szemléleti
alap nélkül és ezzel biztosítja annak a valósággal való
kapcsolatát; de nem is áll meg az átélésnél, az eszme nél
küli elnehezedett nyers ténynél, hanem azt gondolható
alakba öltözteti. Az emberi megismerés és tudás kincstára
a képzetkör, de a mélyebb értelem ezt a gondolkodás
javára átdolgozza gondolatkörré.

3. A gondolkodás.

Az értelem a szemléleteket, továbbá ezeknek emlékeit.
a képzeteket és a belőlük alkotott eszméket anyagnak
tekinti: dolgozik velük. Mérlegeli, hogy hasonlók-e vagy
nem, összeillenek-e vagy nem. A hasonlóságnak vagy a
nem-hasonlóságnak és az összeillőségnek vagy az össze
nem-illőségnek minden állítása vagy tagadása ítélet. Az
ítélet maga a gondolat. Az itélés maga a gondolkodás. Az
igazság az ítéletekben van kifejezve. A tudomány, mint az
igazságok gyüjteménye, ítéletekből épül fel. A tudomá
nyos haladás azt jelenti, hogy az ember egyre több íté
letre, igaz tételre, azaz igazságra tesz szert.

Az ítéletalkotásnak, vagyis a gondolkodásnak meg
varinak az alaki szabályai. Ezeket a gondolkodástan, il

logika és az alkalmazott gondolkodástan, a methodologia
tanítja. Az emberek nagy számához képest azonban csak
nagyon kevesen tanulják ezeket a tudományokat. S azok
is, akik tanulják, csak tanulmányaik magasabb fokán fog
lalkoznak velük. Már pedig minden ember gondolkodik.
Sokan a szabályok ismerete nélkül a helyes érzék alapján
jól gondolkodnak. A többiek, az óriási nagy többség foly
ton ki van téve a tévedések lehetőségének. Ezért kell min
denkit kezdettől fogva a gondolkodásban a legnagyobb óva
tosságra nevelni.

Az ítélésben kifejtett szellemi munka értéke nagyon
különböző. Egyes ítéletek a viszony közvetlen, akár tapasz-
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talati, akár értelmi átélése útján jönnek létre, mások több
súlyos körülmény mérlegelése útján. Tehát a szellemi munka
a legenyhébb felfigyeléstől a legerőteljesebb ítélő tevékeny
ség érvényesüléséig terjedhet.

A legegyszerűbb ítélő tevékenység az, amikor két dol
got összevetünk hasonló vagy különböző - esetleg mind
a kétféle - érzékszervi megitélésünk alá eső tulajdonsá
gaikra nézve. Például szó lehet két tárgy szinének meg
ítéléséről. Itt az ítélésben tisztán az egyén látásának fínom
sága és figyelmének foka játszik szerepet.

Az itélés művelete lényegében ugyanaz marad akkor
is, ha ez a két szemléleti tárgy összetett természetű, és e
miatt figyelmünket több sajátságára kell irányítanunk.
Ekkor már bizonyos erölködést kell kifejtenünk, hogy a
két dolgot egymással olyan előnyös helyzetbe hozzuk, hogy
jól összehasonlíthassuk őket. Az egyiknek sajátságait egy
azon sorrendben kell szemügyre vennünk, mint a másikéit.
Az effajta erőlködések sikere a szellem fegyelmezettségé
nek fokától függ. Ilyen eset például két egyén testalkatá
nak összehasonlítása.

Még magasabb ítélő tevékenység az, ha egy előttünk

levő dolgot valamilyen szempontból azzal az értelmi mér
tékünkkel mérünk össze, melyet korábban szerzett tapasz
talataink vagy elméleti tanulmányaink leszurt eredménye
gyanánt őrizünk. Ebben az esetben az összehasonlításnak
és ennek nyomán az ítélésnek tág tere tárul fel előttünk.

Sok szempontot, sok körülményt kell mérlegelnünk, majd
azokból következtetnünk és azokra a szellemünkben őrzött

mértékünket kell alkalmaznunk. Ez már magasfokú gon
dolkodási művelet. Ilyen egy iparcikk, egy írásmű, egy
művészeti vagy műszaki alkotás értékének, vagy egy csele
kedet erkölcsi értékének megitélése.

A gondolkodóképesség még nagyobb fokát kívánja az
olyan ítélés, amikor vitás esetekben kell döntenünk. Itt
nem szoritkozhatunk egy-két pontra, hanem az összes moz
zanatokra ki kell terjeszkednünk, - már pedig igen sok
mozzanat jöhet számba. Ezenfeiül becslésről. értékelésről.

valószínűségről. lehetőségekről stb. lehet szó, amire nehéz
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mértéket találni. Nincs is feltétlen mérték. A tényállás
nem hat kényszerrel és nem szembeszökő. Az olyan em
bert, aki ilyen természetű kérdés megvizsgálására képes,
akinek figyeimét a megoldás fontos tényezői nem kerülik
el, jó ítéletű vagy okos embernek nevezzűk.

Az ítélésben egyformán helye van az igazságnak és a
tévedésnek. Ha igazunk van, jól ítéltünk. Csalódtunk, tehát
rosszul ítéltűnk. A jó ítélet annak következménye, hogy
gondosak voltunk érzékszerveink használatában, továbbá
űgyesen érvényesítettük elvonó, összehasonlító és általá
nosító képességünket. Csalódásra pedig az vezetett, hogy
mindebben nem voltunk éberek. Mindezeken felül az ítélő

képesség lényege olyan belső, tisztán látott egyéni mér
ték birtoka, melyet hasonló esetekre alkalmaznunk lehet.
Mértékünk lehet tehát az irodalmi, a történelmi, az erkölcsi,
a viselkedési kérdések stb. megmérésére. A mérték súlyá
val tisztában kell lennünk és azt minél több esetre kell
tudnunk alkalmazni. Ilyen képesség birtoka esetén nem
kisebb dologról van szó, mint az emberi értelem érettségéröl.

A szemlélés és az eszmealkotás ösztönszerű műveletek.

Maguktól, szándékunk érvényesülése nélkül is végbemen
nek. Az ítélés már nem ilyen. Az ítélés szándékos értelmi
cselekedet. Akarat nyilvánul meg benne. Szándékos csele
kedet jellegét állító természete hozza magával. Az ítélet
nek jellegzetes sajátsága az állítás, az igazságban való hit
nyomatékos kifejezése. Ez a sajátság állhatatosságot, elha
tározást jelent. Elhatározást arra, hogy a jövőben nem
fogom állításom ellenkezőjét vallani. Ezenfelül még bizo
nyos megkövetelö, udvariasan, fínoman parancsoló jellege
is van. Azoktól, akik előtt valamit állítok, megkövetelem,
hogy higyjenek nekem, fogadják el az általam kifejezett
állítást. Ime egy példa. Amikor ezt mondom: Ez az ifjú
törekvő, - állítom az ő szorgalmas voltát, hitet teszek meg
győződésem mellett és számítok arra, elvárom, szinte meg
követelem, hogy állításom igazságát ismerjék el azok is,
akik előtt azt hangoztatom. Az ítéletben megnyilvánuló
gondolkodás tehát erőteljes akarati, cselekvő jellegű értelmi
művelet.

Sebes Gyula: Az életre való nevelés. 49



Nem minden ember itél egyazon módon. A különbözö
emberek ítéletei több vagy kevesebb határozottsággal jön
nek létre. Minél hosszabb idő alatt, vagyis minél több szel
lemi elmélyedés után alakul ki az itélet, általában annál
megfontoltabb, s így annál több a valószinűsége annak,
hogy megfelel az igazságnak.

A gyermek, az egyszerü ember és a gyönge értelmű

egyén viszonylag sok ítéletet alkot és gyorsan alkotja meg
ítéleteit. Áldozata benyomásainak, megelégszik a látsza
tokkal, nem tud uralkodni képzetein, nem fordit időt elmé
lyedő elgondolásra és nincs is tudatában annak, hogy ezen
múlik az igazság. Sejtelme sincs az igazság útjában tor
nyosuló nehézségekről sem, és nem gyanítja, hogy mily
nehéz azt elérni. Itéletei határozottak, feltétlenek és ha
egyszer megalkotta azokat, nem szivesen tér többé vissza
rájuk. Ha azonban visszavezetjük azokhoz, könnyen fel
adja előbbi állásfoglalását.

A másik végleten helyezkedik el a húzódozás, a két
kedés, a döntés elnyujtása, a szkepszis. Az egyén nem
biztos abban, vajjon a tudatában lévő képzetek helyesen
és biztosan képviselik-e a valóságot. A helyes okoskodás
számára nem találnánk-e jobb és biztosabb anyagot másutt,
mint érzeteinkben? Ennek következtében mielőtt ítéletet
alkotna, aggodalmasan vizsgálja a kérdés mellett és ellene
szóló okokat. Kutatja mindkét szempont érvényességét.
Mértéken túl húzódozik az ítéletalkotástól és szinte rend
szerré teszi az ítélet kimondásának felfüggesztését. Alap
természete a kétkedés, a húzódozás, a halogatás.

A két véglet között helyezkedik el a jó eszű és a
kiművelt szellemű ember és a legfelső fokon a tudós ítélet
alkotási módja. Az ilyen ember nem kételkedik, nem kerüli
következetesen az igazolás befejezését, de irtózik az elha
markodott gondolkozástól és tudatosan alkotja meg itéletét.
Van hite az érzetek igazságában és az értelem átütő erejé
ben, mint a köznépnek. de behatóan vizsgálódik a döntés
előtt, mert bölcsen kétkedő is. Tudja, hogy a természet rej
tegeti az igazságot, tehát óvatosan és türelemmel dolgozik
érte, és körültekintő. Figyel, feltevésekkel kisérletezik és a
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megalapozott feltevéseket igazolja. Akkor állít, amikor az
összhang a dolgok vagy az eszmék között teljesnek látszik.
Igy alkot értékes ítéletet, melyben van bizalom az igazság
iránt és óvatosság a szemlélettel és az értelem működésé

vel szemben, melyek mindig magukban rejtik, mindig rej
tegetik a csalódás lehetőségét (Rayot).

Az ítélés, vagyis a gondolkodás az alapja minden ma
gasabb tevékenységnek. ltélűnk a mindennapi élet kérdé
seiben, élethivatásunk betöltése közben és a tudomány
kérdéseiben. Nemcsak a bíró ítél, de ítélűnk mindannyian,
amikor tárgyakat kiszemelűnk, véleményt nyilvánítunk.
barátokat választunk, ügyeket elintézünk, amikor tudomá
nyos megállapításokat mondunk ki. Az ítéletalkotás az
alapja minden cselekvésnek. A sikeres cselekedetek rend
szerint helyes, az elhibázottak pedig helytelen ítéleten ala
pulnak. Kell, hogy az ítélőkészség művelését a nevelő kellő

figyelemben részesítse. Ha az életben helytálló embereket
akarunk nevelni, kicsiny koruktól fogva arra kell őket irá
nyítanunk, hogy a szemlélet útján észrevegyék és az érte
lem útján felfogják és okosan ítéljék meg azokat a jelen
ségeket, melyek az eseteket megvilágítják és így megold
ják vagy bonyolitják.

4. Az okoskodás.

Az ítéletek rendszerint nem végleges eredményei az
értelmi tevékenységnek, hanem újabb anyag. Anyaga az
okoskodásnak. Az okoskodás révén az ítéletből más álta
lánosabb érvényű vagy könnyebben felfogható ítéletet
alkotunk. Az okoskodás a következő módokon történhet:
rávezetés (indukció). levezetés (dedukció). hasonlóság (ana
lógia), feltevés (hipotézis) és sejtés (previzió) útján.

A rávezetés. A rávezetés, az indukció is általánosítás,
mint az eszmealkotás. Az eszmealkotásban szemléletet, a rá
vezetésben ítéletet általánosítunk. Az általánosítás az ember
természetes, elemi cselekedete. Már az egyszerű ember, sőt

a gyermek is folyton ezt teszi a nélkül, hogy meg tudná
különböztetni az igazat a harnistól. A rávezetés ösztön-



szerű törvényalkotás. Az ember esetenkint való megfigye
léseit rávezetés útján törvénnyé alakítja.

Elemi alakja az ismétlődések következtében az ember
ben keletkezett bizakodás. A gyermek észrevette, hogyha
sírt, táplálékot kapott; tehát, ha éhes, sír és számít arra,
hogy ismét kap. Az ősember észrevette, hogy két kő össze
ütése útján szikrát csalhat elő; a megismétlésnél ismét ki
pattant a szíkra, majd harmadszor is; ebből végleges meg
állapítást tett. A magyar gazda észrevette, évtizedeken,
évszázadokon át észlelte, hogyha Medárd napján eső esik,
utána hathetes eső következik. Az észrevételt tapaszta
lattá bővítette és végső eredménykép kimondotta, hogy a
Medárd-napi eső hathetes esőzést jelent. Ezek még csak
elemi szokástények, nem rávezetések, de annak vázai. Nem
kell hozzá más, mint a beszéd készsége, és ezek ilyen ala
kot nyernek: a síró gyermek táplálékot kap, két kö össze
ütéséből tűz származik stb. Ezek már törvények. Kezdet
leges, kevéssé tudományos törvények ugyan, de mégis
azok. Az ilyen törvény a tapasztalati tényeknek gondolati
összegezése és szavakban való kifejezése,

Alkalmazzuk ezt a gondolatmenetet komolyabb ese
tekre. Az ember észrevette, hogy a hő hatása alatt a testek
kiterjednek. További öt, tíz, száz, ezer stb. esetben meg
figyelte a tüneményt és mindig azt észlelte. A tünemény
elmaradását vagy ellenkező tünetet sohasem vett észre.
A sok, a mindig ismétlődő tünet alapján megállapítást tett
és a tapasztalatról átment az általános állításra: törvényt
állított fel. A megállapítást mindig a jelenben, az idő egy
kis részében tette, - a törvényalkotás révén kiterjesztette
azt hosszú időre, a jövőre is, esetleg mindenkorra.

Az ember csak magasabb értelemmel érzi szükségét
annak, hogy egy tapasztalatból a pillanatnyilag jelentkező

következményeken túl az esemény elvi lényegére nézve is
megállapítást tegyen. Ezt csak az teszi, aki tudja, hogy a
törvényszerűség az egész életre kiható érték. Az indukció
alkalmazása azt a magasabbrendű képességet jelenti, mely
nél fogva a dolgokat, a viszonyokat és kérdéseket egyre
végsöbb logikai alapok, vagy természeti okok, vagy cse-
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lekvési indítóokok, vagy másfajta elvek és alapok szerint
értelmezzük. Egy népnél is mindig a magasabbrendü gon
dolkodás jele, ha tapasztalatait általános érvényű törvé
nyekben fejezi ki. A magyar nép ugyancsak büszkélkedhet
ezzel a képességével. Ezért mondja róla Széchenyi, hogy:
"az oknak népe" (Kelet Népe). Magasabb értelem hiján
senki sem érzi szükségét annak, hogy egy élményt vagy
egy gondolatot tárgyilagosan és a maga egyéni érdekeitől

függetlenül ismerjen fel és értelmezzen. Ezen az alapon
követik el az emberek mindig ugyanazokat a hibákat, s
ezért tanulunk oly keveset mások tévedéseiből, - az
életből.

Nyilvánvaló, hogy a rávezető okoskodás a lelkünk
mélyén rejlő ama titkos bizakodásból ered, hogy az Isten
gyönyörű világában, az általa teremtett természetben, a
tőle kapott életben rend, tervszerűség és következetesség
van. Erős bizakodásunk, szilárd hitünk, rendületlen meg
győződésünk, hogy mindaz, amit az isteni bölcseség össze
kapcsolt, amit az ember kapcsolatban lát ma, az össze lesz
kapcsolva a jövőben is, mindenkor, örök időkre. Az élet
észszerűen halad, vaskövetkezetesség rejlik benne. Az
isteni alkotásban nem lehet véletlenség. A valóság nem
lehet a szeszély zsákmánya, mint az álom. Az ész, az Isten
legremekebb adománya, rendületlenül bízhat a következe
tességben, előre láthat és egyes pontokon beleláthat a
jövőbe. A világban is észszerűség uralkodik, az emberi gon
dolkodás is észszerűen müködik, - következéskép a kettő

nek összhangban kell lennie. Amikor tehát akár a parányi
csecsemő, akár a nép egyszerű gondolkodású fia, akár a
művelt ember, akár a lángeszű tudós észleletei alapján
rávezetés útján törvényt állít fel, eljárásával öntudatlanul
vagy tudatosan hangos szóval tesz bizonyságot a mellett,
hogy a világot isteni észszerűség kormányozza.

A levezetés. A levezetés, a dedukció ennek az eljárásnak
homlokegyenest az ellenkezője. Levezetni annyi, mint egy
általános ítéletből levonni egy bennefoglalt kevésbbé éltalá
nosat. A levezetés szerkezete nagyon hasonlít az ítéletéhez.
Az ítélet egy tárgy vagy egy eszme beiktatása egy másik
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tágabb értelmű eszmébe. Amikor ezt mondom: A víz folyé
kony test, - a vizet beiktatom a folyékony testek eszme
csoportjába. A levezetés révén pedig egy részleges esetet
iktatok be egy törvénybe, egy általános szabályba vagy
egyesetcsoportba. Ime egy törvény: Minden ember téved
het, és egy részleges eset: A bíró ember. Amikor ebből azt
a következtetést vonom le: A bíró is tévedhet, - a bírót
beiktatom a tévedhető emberek csoportjába.

A rávezetés és a levezetés okoskodási alakját egybe
vetve látjuk, hogy tényleg csak különböző alakok, de a
természetük ugyanaz. Kiindulhatok a részleges esetből és
kereshetem az általánosat, melytől függ; vagy megfordítva,
kiindulhatok az általánosból, hogy megtaláljam a részlege
set, mely benne van. Az okoskodás anyaga és tárgya szem
pontjából nincs köztük különbség.

Alkalmazásukban a kítűzött cél szerint válogathatok
közöttük a szerint, hogy bizonyítani vagy magyarázni aka
rok-e. A bizonyításnál előbb azt az esetet kell ismernem.
melyet bizonyítani akarok, s csak aztán hivatkozhatom az
általános tételre. Tehát indukciót, rávezetést alkalmazok.
A magyarázatnál, a kifejtésnél előbb az általános érvényű

igazságra kell rámutatnunk, tehát itt a dedukció, a leveze
tés van helyén.

A hasonlóság. Hasonlóság, analógia útján okoskodunk,
amikor valamely esetre bebizonyított igazságot kíterjesztünk
egy hozzá többé vagy kevésbbé hasonló. vagyis részben
hozzá hasonló, részben tőle különbözőesetre. Például: ennél
az ifjúnál szép sikert értem el engedékenységemmel. tehát
a barátjánál is sikert fogok elérni; a Földön laknak embe
rek, - tehát valószínű, hogy a Mars bolygónak is vannak
lakói; a multban hasonló gazdasági viszályok háborúra.
vezettek. - tehát ez a helyzet is háborút fog előidézni,

A hasonlóságon alapuló okoskodás értéke a két össze
hasonlított eset különbözési fokától függ. Különös súllyal
esik latba:

l. A különbözések mennyisége. Minél több a különbö
zés, annál ingatagabb az okoskodás és annál kétesebb ered
ményre vezet.
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2. A különbözések jelentősége. Egyetlen lényeges kü
lönbsé.g elég arra, hogy az összehasonlítást megakadályozza.
A különbségek számát nem is szükséges tehát mindig tekin
tetbe venni, elég azokat mérlegelni.

3. A különbségek világossága. Ha vannak bizonytalan
mozzanatok, ha nem ismerjük pontosan a különbözéseket,
az összehasonlítás elveszti értékét, mert az ismeretlen kü

lönbözések között lehetnek döntő jelentőségűek. Minden
összehasonlítás a fentebb említett két ifjú között ezen fel
tétel alapján bizonytalan, mert az emberi jellemet nem
lehet pontosan megismerni.

A hasonlóság útján való bizonyításban a valószínűség

nek minden foka megvan az igazságnak szinte egész bizo
nyosságától a tévedésnek szinte teljes bizonyosságáig. El
nyúlik egy olyan határig, melynél a két összehasonlított
dolog valójában azonos és különbségeik csak látszólago
sak. Ebben az esetben azonban az összehasonlitás útján
való okoskodás átalakullevezetéssé. Például: a magyar
nép általános sajátsága az egyeneslelkűség; egy rosszul
ismert emberről kitűnik, hogy magyar; teljes szigorú for
masággal következtetünk ilymódon: A magyar egyenes
lelkű, X magyar, tehát egyeneslelkű. Ez már nem is volna
összehasonlitás, hanem levezetés.

A hasonlóság alapján való okoskodás két célt szolgál
hat: előreláttat vagy magyaráz. Tehát csak tájékoztat, meg
világít, tanít, de sohasem bizonyít. Sűrűn kell hangoztatni,
hogy a hasonlóság nem érv, nem bizonyiték.

Állandóbb és gyakoribb szerepe az elöreláttalás. Szá
mítunk arra, hogy egy jelentkező új tény úgy fog visel
kedni, mint az egy másik hozzá hasonló, már ismert eset
ben történt. Számítok arra, hogy eső lesz, mert olyan irány
ból és úgy jön a borulás, mint egy másik alkalommal, ami
kor esett. Az orvos számít arra, hogy egy betegség ked
vező lefolyású lesz, mert egy másik betege ugyanebből a
betegségből hasonló tünetek között felgyógyult. Az okos
kodás ezekben az esetekben igen gyönge alapon áll. A tu
dós elórelátásai sem állanak sokkal szilárdabb alapokon.

Más beállítás szerint az analógia magyarázó okosko-
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dási mód. Egy régi esetben igaznak bizonyult magyarázatot
kiterjesztünk egy hasonló új esetre. A hang terjedését a
levegő rezgése eszközli, - tehát a fény terjedése is rezgés
útján történik. A korai tavaszodás fagyokkal szokott járni,
tehát a mult évi fagyok is a korai kitavaszodás következ
ményei voltak.

A mindennapi életben az analógia a leghasználatosabb
okoskodási mód. Az élet tele van vele. Egy most megismert
egyénnek olyan a megjelenése és az arckifejezése, mint
egy régi ismerősünké. tehát feltételezzük, hogy a jelleme
is olyan. Két város lakóinak száma ugyanannyi, - feltéte
lezzük, hogy a másodiknak is van gimnáziuma azon az ala
pon, hogy az elsőnek van. Azt hisszük, hogy egy jó bará
tunknak is ugyanaz a véleménye egy kérdésről, mint
nekünk. Szüntelen igy okoskodunk, még pedig a tévedés
nek mennyi lehetőségével, valószinűségével, - sőt gyak
ran bizonyosságával.

A tudományok mindegyikében van szerepe az analó
giának. A legkevesebb szerepe van a mennyiségtanban. Ez
a tökéletes azonosság tudománya. Két mennyiség lehet
tökéletesen egyenlő, két idom tökéletesen azonos. A többi
tudományban csak többé-kevésbbé szoros azonosság van.
A tudományokban az analógia szerepe és jelentősége abban
az arányban fokozódik, amint azok rangfokozatukban távo
lodnak a mennyiségtantól, a tökéletes azonosság tudomá
nyától. A kőzet-, a növény- és az állattanban az össze
hasonlítások elkerülhetetlenek, mert az egyik kőzet, növény
vagy állat nem tökéletesen hasonló a másikhoz. Az ember
nél a lelki sajátságok változatos gazdagsága következté
ben a különbségek még gyarapodnak és növekszenek. Nincs
két teljesen egyforma ember. Gyermek még kevésbbé.
A nevelésnek ezzel ugyancsak számot kell vetnie. Azért
nincsenek és nem is lesznek soha a legtöbb kérdésben
általános érvényű törvényei. Ugyanezen az alapon a tör
ténelem is a hasonlóságok tág mezeje. Azért van tele ez
is kétségekkel. A régi korokról csak a jelennel való össze
hasonlítás alapján tudunk valamelyes képet alkotni. A túl
világról pedig a földi élettel való összehasonlítás útján. Az
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isteni nagyság mértékét az emberi kicsinység méretei szem
léltetik. Altalában az érzék feletti dolgokat az érzékelhe
tők segitségével közelitjük meg. Az eszme sokat veszít
értékéből. ha nem kíséri a tény, a valóság, - mint árnyat
a fény.

A feltevés. A feltevés, hípotézis az a gondolkodási mód,

mely szerint bizonyos helyzeteket elképzelünk, azokat lehet
ségeseknek tekintjük, aztán eljárásokat, cselekvési módokat
eszelünk ki és azokról feltételezzük, hogy meghozzák a
kívánt eredményt. Két ponton lehet a feltevésben tévedés:
1. először a helyzetek kieszelésében, 2. a cél és az eszkö
zök között általunk helyesnek elismert viszonyban.

A tudományokban igen fontos szerepe van a feltevés
nek. A feltevés szinte a tudományok hajtóereje, "a dolgok
kifejtését előmozdító elképzelés". Eleínte minden tudomá
nyos igazság képzelt, vagyís feltételezett, és csak azután
igazoljuk. Ha helyesnek bizonyul, akkor az igazságnak
előzetes látása volt, melyet kitaláltunk, mielőtt bebízonyo
sodott volna. A bebizonyitás után törvénnyé lesz. Ha rossz,
ha nem tudjuk igazolni, akkor "a tény meg nem felelő kép
zeleti felfogásának" tekíntjük. A tudósnak tehát roppant
fegyelemmel kell dolgoznia, hogy ne engedjen képzelete
első felindulásának, ne ragadtassa magát túlságosan koc
kázatos feltevésekre és a legmesszebbmenő óvatosságot
tanusitsa a szükséges ígazolásokban. Nagy veszélye ugyanis
a feltevésnek, hogy amilyen mértékben igazolást nyer,
abban a mértékben csökkenti az igazoláshoz szükséges
megfigyelés gondosságát és gyöngíti a szellem bíráló törek
vését.

A mindennapi életben nincs ilyen fontos szerepe. mégis
a feltevés zsákmányai vagyunk mindannyiszor, amíkor va
lamely kérdésben rosszul vagyunk tájékozódva és mégis
beleszólunk, amikor nagyon eltérünk a jelennek a jövő

lehetőségeit magában foglaló adottságaitól és amikor nem
értékeljük a tapasztalat irányitásait, szóval, - a feltevés
tervezéseinkben mindig az okosság rovására jut szerephez.

A sejtés. A sejtés tárgya egy számbavett lehetőség, egy
valószínüség a tőlünk függő cselekvési körön kívül, tehát
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az anyagi világ tüneményeiben vagy embertársaink viselke
désében.

Az anyagi világban az olyan természeti tünemények
ben van szerepe, melyek egyszerre annyi októl függenek,
hogy nem ismerhetjük meg valamennyit, és igy ezek előt

tünk titokban maradnak. A sejtelem betömi a hézagokat,
kitalálással helyettesiti a hiányzó ismereteket és előre

láttat olyan mozzanatokat, melyek vagy be sem következ
nek, vagy ha bekövetkeznek is, számításainktól elütők

lehetnek.
A mások cselekedeteit illető sejtelmeinkben pedig

mindig csak a valószinüség határain belül maradhatunk. Az
emberi cselekedetekben ugyanis az okoknak olyan bonyo
dalma működik közre, hogy e miatt az embereket nem lehet
alaposan kiismerni. Bölcs dolog tehát csak ritkán táplálni
sejtelmét és arra csak nagyon szerény reményeket építeni.

A legészszerűtlenebb dolog a sejtelemben azt kép
zelni, hogy minden előreláthatót számbavettünk, és ha az
eredmény meghazudtol, azt mondani: Ezt az egyet kivéve
mindent előreláttam. Az ember sejtései korlátoltak. az eshe
tőségek száma pedig végtelen; a valóságban pedig csak
egy következik be ama végtelen sok eshetőség közül,
melyre nem számítottunk. Aki tehát a sejtelmekre túlsá
gosan épit, az csalódásokat és ennek kővetkeztében veszé
lyeket, bukásokat. szerencsétlenséget készithet elő.

5. Az értelem erényei.

Mind a gondolkodás, mind az okoskodás célja az igaz
ság megismerése. Az igazság azonban rejtett kincs, nehéz
megtalálni. de oly nagy kincs, hogy érdemes érte küzde
nünk. Nem elég csak utánajárni, lélekszakadva kell tör
tetnünk utána.

A nevelő nem kormányozhatja a tényeket, mert nincs
felettük hatalma. Kötelessége azokat engedelmes lélekkel
fogadni, megfigyelni és igazi követeléseiket megérteni. S ha
megértette, híven kell azokat átadnia az ifjúságnak és nagy
felelősséggel kell őrködnie a felett, hogyarábizott lelkek
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valóban azokat a követeléseket és ne a tények valamely
elmagyarázását lássák meg és kövessék. Szellemi és erkölcsi
légkörünkben azonban villámok cikáznak, és ezek elkáp
ráztatnak és megtévesztenek bennünket. Az értelmi műve

letek módjainak természetében rejlő hibákon kivül egész
sereg alanyi és tárgyi ok is közrejátszik abban, hogy az
értelem rossz útra tévedjen. Az értelmet tehát meg kell
tisztítani útvesztőitől és szép erényekkel kell feldiszíteni,
hogy állásfoglalásából ne szomorú tévedések, hanem egész
séges igazságok szülessenek. Az ész erényei ugyanazok,
mint a jellem erényei, de az igazság kényes fínomságainak
megfelelően még kényesebb értelmezést igényelnek. Az
ókor, a középkor gondolkodói, de külőnösen az újkor nagy
francia elmélkedői, Montaigne, Pascal, La Bruyére, Saint
Beuve, La Rochefoucauld, Duclos szépen fejtegették ezek
nek az erényeknek mibenlétét. Sok ilynemű kincset lelünk
szétszórva a mi nagy gondolkodóink, remekíróink, szóno
kaink és tudósaink, mint Pázmány, Faludi, Zrínyi, Szé
chenyi, Eötvös, Prohászka, Herczeg, Tóth Tihamér stb.
munkáiban, továbbá a komoly napilapok és folyóiratok
cikkeiben is. Jó szolgálatot teszünk a nevelésnek, ha ösz
szegyüjtjük, rendszerezzük és a nevelők fígyelmébe ajánl
juk ezeket.

Az értelem alaperényei: a bátorság, a becsületesség és
a bölcseség.

Az értelmi bátorság. Az igazság gyakran kellemetlen,
sőt kínos. Sérti érzelmeinket, nem szolgálja érdekeinket,
vagy keresztezi törekvéseinket. Csak a bátor szellem mer
szembenézni vele.

A közismert bátorság a szivben s az akaratban gyöke
rezik. Ez a bátorság határozottságot, merészséget vagy ren
dületlenséget jelent, me ly kész szembeszállni egy kínos,
félelmetes vagy veszedelmes helyzettel. Az értelmi bátor
ság ezt is magában foglalja, de ezenfelül még többet is. Az
értelmi bátorság nem fél az igazságtól, sem a velejáró ter
hektől, például a fáradságtól, melybe annak megismerése
kerül. Keresi az ígazságot akkor is, ha van benne valami
nem tetsző, lehangoló vagy félelmes, és keresi mindaddig,
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míg meg nem találja, vagy mig meg nem gyözödik arról,
hogy nincs ereje a további kutatásra. Elfogadja az igaz
ságot, bármilyen legyen is annak kihatása. bármilyen
legyen az a kellemetlenség, melyet az egyénnek okoz, bár
milyen legyen is az a haszon, melytöl megfosztja. Értelmi
bátorság az, ha az ember tisztán, egész terjedelmében
akarja látni azt a veszélyt, mely öt fenyegeti, a bajt, me ly
őt éri, és pontosan számot vet a nehézségekkel, melyekbe
belekerül. Nem húzódozik az orvosi vizsgálattól, mely
fájdalmas gyógymóddal vagy súlyos műtéttel járó beteg
séget állapít meg. Nem fél elolvasni egy könyvet, meg
hallgatni egy előadást, résztvenni egy vitában, melyen
előreláthatólag a magáéval ellenkező véleménnyel fog
találkozni. Az értelmileg bátor szeret meggyőződést sze
rezni tudásának és felfogásának helyes vagy helytelen vol
táról, nem könnyen hátrál meg az ellenvélemény elől és
mer véleményt nyilvánítani, mielőtt tudná, hogy mások mit
gondolnak. Az értelmi bátorság legfelső foka az erőteljes

magábanézés, az őszinte lelkiismeretvizsgálat, me ly nem
áll meg félúton, és nem fél olyannak látni magát, amilyen
a valóságban. Számol vet gondolataival és botlásaival úgy,
amint vannak, és erős elhatározással keresi a javulás útját.

Sűrűn találkozunk az értelmi bátorság téves magyará
zatával. Helytelen értelmezése, sőt veszedelmes túlzása az
álomeszmék. utópiák hajszolása. Az utópisták vakon hisz
nek ábrándjaik, gyakorlatilag nem igazolt elgondolásaik
értékében, szembeszállnak minden általánossal. a közös
gondolatokkal és érzelmekkel és merész tagadásokban és
ellentmondásokban élik ki magukat. Az ilyen gondolkodás
végső kifejlődésében odáig jut, hogy önkényes állítások
kal és merev tagadásokkal beleköt az erkölcsbe, minden
meggyőződésbe és minden másba, amiben a kialakult tár
sadalmi rend támaszát látja. Lehetetlen meg nem látnunk,
hogy ez a gondolkodás nem az igazságot helyezi minden
fölé, hanem önmagát helyezi az igazság elé.

A nevelő jól ismeri ennek a veszedelmes szélsőségnek

iskolai megnyilatkozását. Az ifjúság általában kissé önhitt,
beképzelt és hajlamos a gyors állásfoglalásra, főkép a har-



eias állásfoglalásra a tekintéllyel szemben. Nincs ifjú, aki
ben ennek a jellembeli sajátságnak némi nyomai ne volná
nak meg. Misem könnyebb, mint ezt a sajátságát az iskola
ellen fordítani. Az iskola a gyermeket a játékos semmit
tevésből átvezeti a munkás életbe, a korlátlan szabadság
állapotából a fegyelem és az önfegyelmezés nem kellemes
állapotába, még pedig viszonylag igen rövid idő alatt. Nem
könnyű, sőt könnyen ellenszenvessé válható szerep ez. Nem
sok ügyesség kell ahhoz, hogy a rosszakarat ezt az ellen
szenvet kiválthassa. Könnyű elhitetni az ifjúval, hogy az
iskola nem a gyermeki értelemnek való tananyagával és a
gyermeki léleknek alkalmatlan fegyelmével a maradi gon
dolkodás intézménye. Főkép, ha csodatevő nevelési mód
szerekről hall, melyek játszva, a gyermek közreműködése,

erőfeszítése nélkül, a fegyelem mellőzésével, minden kép
zeletet felülmúló értelmi sikerekről szónokolnak. Angyal
nak kell lennie, ha nem lázadozik az ellen az iskola ellen,
mely nem tudja vagy nem akarja őt ilyen nevelésben
részesíteni. A közéletben mutatkozó sok féktelen irányzat
nak itt van a gyökere.

A nevelőnek tapintatosan meg kell értetnie az ifjúság
gal, hogy az iskola a legnagyobb gondolkodók eszméi sze
rint kialakult és évszázadok gyakorlata által megszilárdi
tott szerves rend. Tananyaga a magas tudományok ered
ményeiből kiválogatott és az ifjú értelmi szinvonalához
alkalmazott szellemi kincs. Sokszoros próbát kiállott és
ezen az alapon klasszikussá vált érték. Fegyelmi követel
ményeiben többszörösen megvitatott elmélet és leszúrt
tapasztalat az iskola irányadója. Az iskolát a legfelsőbb

felelős kormányzat irányítja és ellenőrzi. Rendszere, tudo
mánya és gondolkodása szakadatlan ellenőrzés, összehason
lítás és bírálat alatt áll és szüntelen ítélésnek van alávetve.
Nem létezhetnék, ha nem az igazság alapjain állna. Nem
létezhetnék. ha a haladó idők követelményeihez nem alkal
mazkodnék. De az iskola nem kísérletezhet, kockázatokra
nem vállalkozhat, csak végérvényesen beigazolódott köve
telményeket tehet a magáévá. Ha tehát az ifjú gondolko
dása nem halad az iskola gondolkodása nyomán, csak az
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ifjú járhat rossz úton. Az iskolai ifjúság nagyon messze
van attól, hogy lezárt kérdései legyenek. Nyílt kérdései
lehetnek és vannak is. Kérdezzen, és a nevelő felel. Tíz
szer is kérdezzen, - a feleletadás mindannyiszor a mi fel
adatunk. De ellenségként nem állhatunk egymással szem
ben. Csak a hit és a bizalom lehet viszonyunk alapja.

Az értelmi bátorság ellentéte az értelmi tunyaság. Az
értelmileg tunya dolgozik, kész a hosszú emlékezeti mun
kára, sokat tanul, de csak gépiesen, a szerzett ismeretet a
maga értelmén nem szűri át, nem emészti meg és a saját
lényéből nem ad hozzá semmit. Sokat vesz fel, de csak
keveset tesz a magáévá. Megáll a szótudásnál. Tapad a
lecke betűjéhez, az olvasott szöveghez és arról oly hűen

számol be, hogy a tapasztalatlan egyént megtéveszti. Kép
telen az elmélyedésre, ítélőképessége legcsekélyebb hasz
nálatára és arra, hogy bármily parányi önállóságra báto
rodjék. Betanulja a könyvben talált példát, de arra nincs
bátorsága, hogy tapasztalataiból vagy régebbi tanulmányai
anyagából keressen ki másikat. Nincs saját mondanivalója.
A feladott kérdésre nincs felelete, mert ez már gondolko
dást kíván. Az ilyen ifjú nem lusta a szó köznapi értelmé
ben. A maga módján szorgalmas. de helytelen módon. El
végez minden munkát, mely nem haladja túl az utánzást.
Követ, megismétel, jó visszhangja a tanításnak, - de nem
gondolkodik.

Az értelmi bátorságra való nevelés hosszú vonalon
együtt halad a figyelem nevelésével. Fígyelni annyí, mínt
erőfeszítést tenni az észrevételre, a megértésre és a gon
dolkodásra. A figyelem hosszabb állapotában a legerőtelje

sebb tevékenység. Az ifjúság éppen erre legkevésbbé ké
pes. Egész mélyebb értelmi élete ezen bukík meg. Elindul,
de megtorpan az első nehézség előtt és megáll félúton.
Mihelyt nem megy úgy a dolog, amint szeretné, kedvét
veszíti és bebeszéli magának, hogy nem is fog menni. Ez
az értelmi bátortalanság szinte általános diákbetegség. A ne
ve-lő mennyi félkészültséget, hánya-veti módon végzett
munkát, félbenmaradt írásbeli feladatot és dolgozatot lát,
sőt mennyi meg sem kezdett munkával kénytelen számot
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vetni. A nevelő ne tűrjön, de - rossz példa gyanánt 
ne is hagyjon maga után félmunkát, be nem fejezett tevé
kenységet.

Neveljük rá korán az ifjúságot az ellenőrzés türésére, sőt
kivánására és szeretetére, később pedig az önellenőrzésben

való nagy állhatatosságra. A hanyagságra, a felületességre
hajló természet egyetlen gyógyszere az ellenőrzés. Széchenyi
írja, hogy egy munkáját sem adta ki a kezéből addig, míg
más valakivel meg nem bíráltatta (Intelmek). Az ifjú ne
tekintse leckéjét befejezettnek mindaddig, míg fel nem
mondta akár másnak, akár önmagának. Tanuljon gondolati
lag, de az ellenőrzés fönnhangon, lassan haladó módon,
feszült figyelemmel történjék, mert csak így szerezhet
tiszta meggyőződést munkája eredményéről. Füzetét be ne
csukja addig, míg feladatát gondosan át nem nézte. A szám
tani feladatát csak akkor tekintheti megoldottnak, ha a
számítások ellenőrző próbáját is elvégezte.

Az értelmi bátorságnak és ezen a réven az eleven élet
nek nagy szolgálatot tesz a nevelő, ha az ifjút szemléle
tes, képekben való, erőteljesen kidomborodott gondolko
dáshoz szoktatja. Lehet gondolkodni tisztán szellemileg,
aztán szavakban és végre képekben. Az értelmileg bátor
talan ember csak szellemileg gondolkodik. Elsurran a dol
gok felett s nem keres, nem tűr egy pillanatnyi megállást
sem. Az időnek meg sem mérhető kis része alatt a dolgok
egész során végigröppen. A szavakban való gondolkodás
valamivel erősebb, de ez sem teljesértékű. A szavak érin
tik a képeket. egyik-másikat esetleg elmosódottan elő is
hívják, de a képek nem jutnak élethez, nem kapnak szint
és kidomborodást és igy nem keltenek visszhangot a lélek
ben. Nincs élmény. A gondolat hatástalan marad, - és
elenyészik a korai feledésben. Sőt nemcsak hatástalan
marad, de a meg nem érett képek rajzása még kinos üres
séget és tompa kifáradást is hagy maga után a szellemben.
Az erőteljes és nyomothagyó gondolkodás képekben tör
ténik. Minden oldalról és éles megvilágítással megnézzük
azt, amiről gondolkodunk. A gondolat elemeit morzsáról
morzsára megrágjuk. A gondolat kialakulása részletről-rész-

63



letre halad. Minden mozzanata szines és domború lesz és
otthont teremt magának a lélekben. Ha egy borsszemet
egészben lenyelünk - mondja egy régi iró -, mit sem
érzünk a csípős izéből. de ha megrágjuk, szánkban jól
megforgatjuk, csípi a nyelvünket, az íze szinte elviselhe
tetlen lesz, még könnyeket is fakaszt. Ilyen a gondolat ter
mészete is. Amikor az ifjú az évvégi bizonyitványát a
kezébe kapja, annak jegyein végigtekint és az eredménnyel
elégedetlen, okvetlenül felébred a lelkiismerete és visszagon
dol azokra a pillanatokra, melyeknek része volt a rossz
bizonyitvány szerzésében. Mily könnyen elcsendesiti nyug
talan lelkiismeretét, ha csak gondolatilag surran végig eze
ken a rossz pillanatokon, vagy csak a képeket jelző szavak
bukkannak elő: sok séta, óramulasztás, súgás után való
felelés, feladat lemásolása, hazudozás stb. De milyen más
lesz a lelki hatás, ha újból mozzanatról-mozzanatra maga
elé idézi a botlásokat, átélí a lezajlott lelki küzdelmeket, és
újból hallja szóról-szóra egyrészt a rossz barátok biztató
szavait, másrészt szülei aggódó intelmeit és látja azoknak
könnyelmű és ezeknek gondteljes arcát. Az érti meg és
érzi át igazán a trianoni parancs szörnyű embertelenségét,
aki a Nagy-Magyarország és a Csonka-Magyarország tér
képét egymás mellett lelki szemei elé rajzolja.

Az értelmi becsületesség. Az igazság feltétlen meg
ismerést kíván. Nem tűr kerülőutakat. nem ismer sem fon
dorlatot, sem megalkuvást. Olyannak kell látni és olyan
nak kell mutatni, rnint amilyen a valóságban. Ez a becsü
letes értelem követelménye.

Az értelmi becsületesség a téves gondolkodás és a
látszattudás kerülése. Az a gondos törekvés, hogy tudá
sunkat olyannak mutassuk, amilyen valóban, és ne csal
junk meg másokat tudásunk terjedelme és minősége és ne
áltassunk senkit annak belső értéke felől. Nézetünknek ne
tulajdonítsunk a kelleténél nagyobb értéket. ne tegyünk
úgy, hogy tudjuk azt, amit nem tudunk, hogy olvastuk azt,
amit nem olvastunk, és ne tüntessük fel úgy a dolgot, hogy
megértettük azt, amiről érezzük, hogy nem tudtuk világo
san felfogni.
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Az értelmi becsületesség nem azonos az igazmondás
sal. Eme utóbbinak ellentéte a hazugság, az értelmi becsü
letességnek azonban nem ez az ellentéte.

Az értelmi becsületesség hiányát mutatja a fontosko
dás, a nagyképűsködés, a szellemi képességek és a tudás
fitogtatására irányuló igyekezet. A legbántóbb alakja az a
durva erőszakoskodás, hogy mindenáron igazunk legyen.
Konokabbul ragaszkodunk hozzá, mint ahhoz, hogy ember
társaink akaratára gyakoroljunk irányítást. Ez abban leli
magyarázatát, hogy a gondolat a legelvontabh, a legmeg
közelíthetetlenebb és a legkevésbbé legyőzhető erő az em
berben. Nagy kedvet érzünk arra, hogy éppen ezen a pon
ton kerekedjünk embertársaink fölé. Igazunknak elismerte
tésére irányuló erőszakos törekvés gyakran még jólelkű

embereket is erőszakosakká tesz. Az általunk előre sejtett
baj áldozatának, aki ezt a bajt tanácsunk révén elkerül
hette volna, szinte hiú kárörvendéssel vágjuk oda: Nem
megmondtam! Szánalom csak a diadalkiáltás után gerjed
bennünk, de ez a további szemrehányások áradatát nem
tarthatja vissza. Ha sejtelmünk nem válik valóra, kellemet
len csalódást érzünk. S ezt tettetett örömmel alig tudjuk
takargatni. Hányszor vigasztalódik az ember súlyos csapá
sokban azzal a szánalmas nagyképűséggel, hogy sejtette,
előre megmondta.

A nézetünk elfogadtatására irányuló makacsság nem
rítkán még arra is rávisz bennünket, hogy némi tudatosság
gal, de a legjobb esetben öntudatlanul meghamisitsuk annak
igazolására alkotott bizonyitékainkat. Túlozunk vagy eny
hítünk, hozzáteszünk vagy elveszünk, végzünk leleményes,
de alap nélkül való összehasonlításokat, megváltoztatjuk
az eszmék logikai rendjét, felhasználjuk a nyelv ravaszsá
gait, - a meggyőzésre irányuló csökönyösségünkben mind
ebbe belecsúszunk és mit sem tudunk tenni hibánk mér
séklésére vagy kiküszöbölésére. Amikor észrevesszük, hogy
messze elkalandoztunk az igazságtól, a hiúság gátol abban,
hogy oda visszatérjünk. Ettől kezdve magunkat áltat juk,
hogy ne kelljen bevallanunk, hogy mást áltattunk.

Ezt az igazsággal szembehelyezkedő értelmi hibát nem
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szoktuk erkölcsi vétségnek tekinteni, hanem csupán a véle
ményhez, a meggyőződéshez való ragaszkodásnak vagy leg
feljebb csökönyösségnek. Azonban mind a kettő, mind az
értelmi, mind az erkölcsi vétség a lélekben megy végbe.
S minden, ami az értelemben történik, megtalálja útját és
eljut a szívbe és az akaratba is. Igy az értelmi gyarlóság
ból tehát lassan erkölcsi bűn lesz.

Igen sokat vétünk az értelmi becsületesség ellen a
nyelv útján. A nyelvnek épúgy megvan a becsülete, mint
a jellemnek. A nyelv becsületessége a világosság. A nyelv
világosságát a szavak pontos, jól megválasztott és a ki
fejezések szabatos volta szolgálja. A pontos szó szigorúan
egyeszmére, a szabatos kifejezés szigorúan egy gondolatra
van szabva. Gondosan lenyírtunk róla mindent, ami az
eszme vagy a gondolat értelmén túl benne volt. A pontos
szavak és a szabatos kifejezések - mondja Faguet - olya
nok, mint a jó ércpénz, csak egy értéket képviselnek és azt
tiszta, nemes csengéssel jelzik. Általuk csorbítatlanul kö
zöljük az értelem tartalmát. a félrevezetés szándéka és
lehetősége nélkül. Gondos összehasonlítással meg lehetne
állapítani, hogy a szavak pontosságának és a kifejezések
szabatosságának foka mily határozottan kifejezi az illető

nyelvet beszélő népnek erkölcsi színvonalát. A nyelvi pon
tosság és szabatosság remekműve a Tízparancsolat, a Hi
szekegy, meg a Miatyánk. Ezeknek az imádságoknak min
den egyes szava, minden egyes kifejezése félremagyaráz
hatatlan világossággal közli azt, amit akar.

A nyelv más szempontból is szemben állhat az értelmi
becsületességgel. A beszélt nyelv népies eredetű. A tömeg
a maga lelki képére alkotta meg. Belelehelte középszerű

gondolkodásának szellemét: sok magasztos dolog iránt való
közönyt és a látszaton túl nem tekintő ítéletét. A köznyelv
tele van olyan kifejezésekkel és képzettársításokkal. me
lyek a legszebb eszméket, a legnemesebb erényeket meg
fosztják valódi értéküktől. A boldogság szóhoz a hatalom,
a gazdagság, a dicsőség eszméjét kapcsolja és nem annak
igazi értelmét. A nagyság szó egy szereplő államférfi, ka
tona, sportember, színész, filmszínésznő képét hívja elő és
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csak ritkán egy erkölcsi vagy szellemi kiválóság képét.
A munka szóhoz a küzködés, a fáradság, a gond eszméje
kapcsolódik, nem pedig a lélektani megállapitás értelmé
ben a nemesitő öröm képe. Gondoljunk csak arra, hogy az
ifjúság a durva tömeggondolkodás hatása alatt mily hely
telen és rossz erkölcsi hatású jelentést tulajdonít ezeknek
a szavaknak: kötelességteljesités, szorgalom, engedelmes
ség, tekintélytisztelet, őszinteség, barátság. Ezek alá buj
tatja a hízelgés, az árulkodás, a cinkosság egészen más
értelmű eszméit. A köznyelv szemétdombja minden kÖZÖD
ségesnek és alaórendűségnek. E miatt kell sűrűn a nemes
irodalomhoz vagy egy-egy nagy lélek és szellem védöszár
nyai alá menekülnünk. "Egyedül tiszta fogalmak alapján
fejlődhetik jobb lét. Tiszta fogalmakat terjeszteni, a zavar
takat pedig salakjaiktól megtisztitani kötelesség, ahogy él.

közélet mezején munkás résztvenni bátorkodunk és több
rosszat nem kívánunk életrehozni, mint jót és ábránddal
be nem érjük, de sikert óhajtunk!'"

Irányítsuk úgy az ifjúság gondolkodását, hogy az ér
telmi becsületesség követelményeit tartsa a műveltség és
az illem kérdésének. Ne bírálgasson nagyképűen intézmé
nyeket, tudományokat, műveket és egyéneket, mert ehhez
nincs sem kellő tudása, sem eléggé érett értelme. Szó
tanulmány, szövegmagyarázat és fordítás közben figyel
tessük és gyakoroltassuk vele ezt az erényt. Szókeresés
alkalmával ne ragadják meg az eszükbe jutó vagy a szó
tárban található első jelentést, hanem fáradozzanak a leg
megfelelőbb szó fellelésén. S ne szavakat, hanem értelmet
fordítsanak. Legyen gondjuk arra, hogy az egyes- és többes
számot, az első, második és harmadik személyt, továbbá az
igemódokat és az igeidőket megfelelően, illetőleg helyesen
forditsák. Ne használjanak olyan szót és kifejezést, amely
nek jelentését vagy értelmét nem ismerik. S ha kénytele
nek vele, nyomban tudakozódjanak az értelme után. A pon
tos és a szép fordítás az értelmi becsületesség legbeszéde
sebb bizonysága. Beszéljenek míndíg emelt hangon, tíszta

I Széchenyi szavai akadémiai megnyitó beszédéből.
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kiejtéssel és értelmesen, nehogy a halk hanggal. a homá
lyos kiejtéssel és az idegen nyelvekben a szavak végének
bizonytalan ejtésével félrevezessék a nevelőt. Gyengéje az
ifjúságnak, hogy a kifejezések hiányos, nem találó volta
nem sérti őt. A rokonszavak válogatott alkalmazása iránt
közömbös. Vonzódik a ritka, a hatásos, de üres szólamok
kal történő beszédhez, hogy ezzel takargassa a gondolat
hiányát.

Nagyon sokat tehet ebben a kérdésben a tanár pél
dája. Az alapos, világos és teljes, vagyis végigvezetett ki
fejtés vagy annak irányítása alól a nevelő ne vonja ki
magát. A tanítás ne legyen nagyon elvont, túlságosan ma
gas, az ifjúság értelmi színvonalán felül álló, hogy így az
ifjúság teljes figyelemmel és a teljes siker reményével kap
csolódjék bele. A nevelő tanítása következtében olyan szel
lemi magasságban álljon az ifjúság előtt, hogy szükség ese
tén tekintélyének csorbulása nélkül mondhassa: nem tudom,
nem olvastam. nem vagyok annyira járatos a kérdésben,
hogy határozott tájékoztatást tudnék adni. Tartsa tisztelet
ben az ifjúság szerény tudását és szabja ahhoz nevelői irá
nyítását. Ne használjon olyan szavakat és kifejezéseket,
melyeknek jelentését, értelmét az ifjúság még nem fogja
fel. Ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor adja meg a szüksé
ges értelmezést és csak a finomabb árnyalatok megisme
rését bízza a tapasztalatra. Ne írasson dolgozatot eléggé
nem ismert tárgyról és eléggé be nem gyakorolt anyagból,
mert az ilyesmi elkerülhetetlenül erkölcsi becstelenségbe
viszi, ürességekre, felszínességre, félmunkára készteti az
ifjúságot. Nem írhatnak az ifjak olyan kérdésről. melyről

nincs elég tudásuk vagy tapasztalatuk. Általában sohase
kényszerítsük az ífjúságot tudását, tapasztalatait és a tőle

várható cselekvőkészséget túlhaladó erőfeszítésre, mert
ezzel értelmi képmutatásra kényszerítjük és neveljük.

Az értelmi becsületesség a nevelőben legértékesebben
az oktatói önfegyelmezésben nyilvánul meg. A nevelőnek

növendékei ismeretkincséhez mérten nagy tudása van. tr
tékes nevelői sajátság az, ha a nevelő nem akarja mindazt
átadni az ifjúságnak, ha nem tart minden ismeretet egy-
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forma értékünek, ha tudja, mit kell későbbre hagyni és mit
feláldozni. Tudnia kell, hogy mi illeti meg az ifjúságot, mit
és mennyit bir megemészteni a még ki nem müvelt érte
lem. Tudása annyira legyen az övé, hogy akarata szerint
rendelkezzék vele. Tartsa meg azt, amit a napi lecke kiván
és hagyja el azt, amit az kizár. Vessen számot azzal, hogy
mit nem enged meg az alkalom. Minden lecke felett elmél
kedjék, hogy jól különválassza a lényeget a járuléktól.
A becsületes értelmü nevelő a tananyagot az egyes elemek
fontossága szerint a következőkép osztja fel: alapo, szük
séges és hasznos ismeretek. Az alapismeretek szilárd be
gyakorlást, a szükséges ismeretek kellő elsajátitást, a hasz
nos ismeretek megjegyzést, emlékezetbentartást kívánnak.
A becsületes értelmü nevelő fokozatosan haladó tervet dol
goz ki és annak nyomán kellő rendben nyujtja az anyagot.
Enélkül az ismerettömeg uralkodik rajta, maga pedig annak
rabszolgája. Zsarnokian odavezeti, ahova akarja, nem pedig
oda, ahova a nevelő akar eljutni. Felesleges fecsegésre,
kitérésekre, közbetüzésekre, henye kifejtésekre, túlzott és
rendetlen felhigításokra ragadja. Megszédíti hiúságát. Cso
dálja és csodáltatní akarja magát és többé nem tudja meg
hozni azt az áldozatot, hogy megrostálja az anyagot. A be
csületes értelmü nevelő legyőzi hiúságát és kérkedő haj
lamát és csupán az ifjúság érdekétől vezetteti magát.

Az értelmi bölcseség. Az igazság nem mindig nyil
vánvaló a mi tökéletlen értelmünk számára. Csalóka lát
szatok rejtegetik. Gyakran azt hisszük, hogy megtaláltuk,
pedig még a nyomába sem értünk. Nem kerestük a kellő

körültekintéssel. Sokszorozott óvatossággal kell az igazság
után járnunk, nehogy a látszatot igaznak vegyük. Bölcs
értelműeknek kell lennüI1k.

Az értelmi bölcseség gondos körültekintés a tévedések
kel szemben. A bölcs értelem a tévedések elkerülése vé
gett minden lehető óvatossággal felszereli magát. Ne tévesz
szük össze az értelmi bölcseséget a félelemmel, a tévedés
től való féléssel. A félelem zavart okoz, lehangol, meg
bénít, lassít. A gondolkodásban tehát tartózkodást és meg
állást vált ki. A félelem hatása alatt nem haladunk tovább,
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hanem inkább meghátrálunk és feladj uk a már meghódított
területet is. A bölcseség cselekvő. Keresi a gondolatmenet
nyugodt lefolyásának biztosítékait. S ha időnként meg
állást parancsol is, csak tudatos óvatosságból teszi, és
parancsa csupán arra a pillanatra szól, melyben az óvatos
ság az igazság veszélyének elkerülése végett szükséges.

Az értelmi bölcseség magából abból a tévedésből szü

letik, melybe tudatlanságból vagy óvatosság hiánya miatt
estünk, - és amelyet felismertünk. Csalódni kell, aztán a
csalódásra rá kell jönni, hogy megértsük, hogy az igazság
körül a tévedésnek mennyi lehetősége ólálkodik. A csaló
dás lehetőségei rejlenek abban, ha rábízzuk magunkat a
dolgokról nyert benyomásaínkra azon az alapon, hogy
semmi okunk sincs arra, hogy gyanakodjunk rájuk. Hi
szünk a látszatok valóságában és eszméket alkotunk felő

lük. Igy megy ez mindaddig, mig a tapasztalás fel nem vilá
gosít. A tapasztalás győz meg arról, hogy ami igaz a látás
számára, az esetleg nem igaz a tapintás számára. A tükör
ben látjuk a képünket, de ezt a képet nem foghatjuk meg.
Hasonló megállapítást tehetünk mindegyik érzékszervünk
használatánál. Nincs máskép a gondolkodásban és az okos
kodásban sem. Értelmünk helyesnek talál valamít, de a
cselekvés eredménye mást mutat. Máskor ismét az idő

sebb vagy okosabb egyének ítélete mond ellent gondol
kodásunk eredményének.

De a csalódás felismerése egymagában nem jelent hasz
not az értelemnek. A csalódás felismerése és a hibás eszme
visszavonása után beleeshetünk egy másik, éppen olyan
súlyos csalódásba. Az értelemnek szüksége van annak
ismeretére is, hogy miért csalódtunk. Amikor az értelem
rájött arra, hogy a látszatot valóságnak, a kéteset bizonyos
nak, a hamisat ígaznak vette, visszatér azokra a körülmé
nyekre, melyeknél a híbát elkövette, és igyekszik a téve
dés okaít felfedni. Ha megtalálta, emlékezetébe vési, hogy
szeme előtt lebegjen és máskor azt el ne kövesse. Igy fej
lődik a bölcseség. A bölcseség tehát a következő elemek
ből alakul ki: 1. a tévedés, 2. gondolkodás a tévedés oká
nak megismerése végett. 3. óvatosság hasonló esetekben
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és 4. óvatossági szokások kifejlődése. Az értelmi bölcseség
az, hogy sok ilyen szokásunk van a tévedések vagy leg
alább a mindennapi tévedések elkerülésére. Ha nincsenek
ilyen szokásaink, akkor nem a bölcseség, hanem annak
ellenlábasa, az ostobaság a vezetőnk.

Az értelmi bölcseség a mindennapi életben fontos sze
repet játszik. Nagy szerepe van mindenekfelett gondolko
dási anyagunk kivülről jövő elemeinek ellenőrzése körül.
A külső dolgok ismeretére érzékszerveink és embertársaink
értesítései útján teszünk szert. A külső megismerésnek
mindkét forrása körül rengeteg tévedéssel kell számot
vetnünk.

Folyton lebegjen szemünk előtt az a tény, hogy szün
telen ki vagyunk téve mindenik érzékszervünk csalódásá
nak. Ennek következtében tőlünk telhetőleg csökkenteni
kell a káros esetek számát azzal, hogy legyünk gondosak
az igazolásban és az ellenőrző tapasztalatok alkalmazásá
ban annyira, hogy legalább az élet komolyabb eseteiben
támaszkodhassunk tapasztalatainkra. Ha pedig nem va
gyunk bizonyosak érzékszervi észrevételeink helyessége
felől, akkor ennek adjunk kifejezést. Ilyen esetben ne
mondjuk: láttam, hallottam, ezt az ízt éreztem stb., hanem
csupán ezt: úgy rémlik, hogy láttam; azt hiszem, hogy hal
lottam; alighanem ezt az ízt éreztem stb. Sok esetben nem
fontos, hogy ezzel a fönntartással ítéljük meg kétes érzéki
benyomásainkat, de sok esetben igen, - sőt ez döntő jelen
tőségü is lehet. Például a tanuvallomások esetében, a vegy
tani vagy a természettani kisérleteknél stb. Jó hozzászokni
ehhez a bölcs óvatossághoz.

Menjünk egy lépéssel tovább. Mindig ki vagyunk téve
ama alapvető hiba elkövetésének, hogy az érzéki észre
vételek helytelen értelmezése vagy azok jelentőségének

túlzása révén téves fogalmat alkotunk a mindenségről, akár
a teremtett, akár a természetfeletti világrendről. Azt hisz
szük, hogy a tapasztalat úgy ismerteti meg velünk a vilá
got, amint az van, s ezen az alapon a dolgot, az érzetet és a
képzetet azonosnak tartjuk. Könnyen hiszünk abban, hogy
az érzékszervek alkalmasak arra, hogy az egész létező vilá-
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got megismertessék velünk. S eme elképzelés alapján ké
szek vagyunk tagadni mindannak a létét és lehetőségét,

amit egy érzékszerv sem vett észre, vagy még nem vett
észre. Nem tartozik tárgyunkhoz, hogy részletesen fejte
gessük, hogy milyen jelentősége van ennek a tudomány,
az erkölcs és a mindennapi élet szempontjából. de arra
mégis rá kell mutatnunk, hogy a nevelőnek nem szabad
elmulasztania ráeszméltetni az ifjúságot érzékszervei meg
ismerő erejének korlátolt voltára, különösen pedig arra il

meggondolásra, hogy ha csak eggyel is több érzékszervünk
volna, ez mennyit hozzátenne a világról alkotott eszméink
hez, ha pedig csak eggyel is kevesebb volna, ez mennyit
elvenne belőle.

A szemléletek körében fellépő csalódások közül még
egyre akarunk rámutatni. A szemléletről annak befejező

dése után emlékképünk, képzetünk marad. Bizakodva hi
szünk az emlék hűségében, igazságában, - már pedig az
emlékezet csalóka. Általános törvénye mind a testi, mind
a lelki életnek, hogy lényünk mélyében semmi sem marad
változatlan. A mi élő és így szakadatlan mozgásban lévő

lényünkkel kapcsolatban minden módosul. Módosul első

sorban a feledés révén, mely folyton rágja, pusztítja, emészti
emlékeink et és ezzel alkalmat teremt helyettesítésekre.
Módosul az emlékeknek egymásra való hatása révén. Ez
a hatás szeszélyesen változatos. Előfordul két képnek egy
másra való helyezkedése olyképen, hogy a második, az
ú jabb, az élénkebb jelentkezik az elsőhöz intézett hívásra.
Másik név vagy másik évszám jut eszembe valamelyes
kapcsolat alapján a keresett helyett. Máskor a szerzett
ismeretek hasonló elemeik révén egymásba hatolnak, és
nem tudjuk őket elkülöníteni. Egy látott városról szerzett
emlékképembe belevegyülnek egy másik város képének
elemei. Minden új szerzeményt vonz, helyesebben mondva
elfog az ugyanolyan nemű képeknek már megalkotott cso
portja és oda módosítást visz be, - de viszont maga is mó
dosul. Minden új képzet fátyolt von az előbbire, szinte
letakarja, elhomályosítja, és többé nem látjuk annak éles
képét. Már pedig - ezt jól tudjuk - a képzetek nyüzsögve
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űzik egymást. Egyik a másik nyomában tülekedik. Egy
régebbi szemlélet emlékét keresni annyi, mint ujjlenyoma
tok után kutatni egy olyan zongora billentyűin, melyen
egész nap sok egyén játszik. Nyomatékosan kell hangoz
tatnunk, hogy megfigyeléseinkkel szemben jogunk van a
legmesszebbmenő bizalmatlanságot táplálnunk. Különösen
az emlékképeink hűségében csak akkor bízzunk meg, ha a
hatalmunkban lévő minden módon ellenőrzést gyakorol
tunk. És igen jó szokás feljegyezni ama dolgokat és azok
nak ama sajátságait, melyekre nézve nem akarjuk magunkat
az emlékezés elkerülhetetlen változtatásainak kíszolgáltatni.

Hasonló helyzetben vagyunk az embertársaínk útján
szerzett értesüléseinkkel is. A bízalom természetes maga
tartása az embernek embertársával szemben. A gyermek
bájos, megható bizalommal viseltetík mindenki iránt. Szent
előtte mínden, amit mondunk neki. Igazság az ő szemében
szinte il kétség legcsekélyebb jelentkezése nélkül. Mily
sok és mily keserves csalódáson kell átesnie, míg ezt a
bizalmat elveszíti és fokozatosan bizalmatlansággal helyet
tesíti! Az emberi csoportosulások, intézmények, sőt az egész
társas élet, le egészen a családíg, az emberi bizalom híján
nem alekulhatott volna meg. Amíkor ennek a bízalomnak
a fennállását és jelentőségét hangoztatjuk, szükséges, hogy
két tényről tudomást vegyünk és azzal számotvessünk :
1. mínden ember tévedhet, 2. minden embernek szándéká
ban lehet mást megtéveszteni.

Nem mutatunk elég bölcseséget akkor, amikor az em
berek beszédének hitelt adunk. Nincs más okunk arra, hogy
elhigyjük azt, amit valaki mond, mint az az öntudatlan és
ostoba elfogultság, melyet az illetőnek öltözete, viselke
dése, beszédmódja, arckifejezése, vagy legalább a foglal
kozásával, származásával, összeköttetéseivel járó tekintély
vált ki belőlünk, vagy talán csupán az, hogy időnkint szok
tunk vele találkozni és néhány szót váltani. Távolról sem
gondolunk arra, hogy csalódhat, vagy hogy bennünket félre
akarhat vezetni. Nem vetjűk fel magunkban azt a kérdést,
hogy beszélgetésünk tárgyáról kitől és hogyan szerezte
értesüléseit. Pedig nem sértő bárkiről is feltételezni, hogy
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Ő is tévedhet épúgy, mint minden ember. S a világért sem
mernénk arra gondolni, hogy bizonyosságunk érdekében
vele együtt menjünk vissza állításai forrásához.

Még különösebb, hogy milyen türelmes hit lakozik
bennünk a névtelenül terjedő állítások iránt. Mily sűrűn

halljuk: "Mondják". - Ki mondja? - Senki sem tudja, 
de éi gazdátlan hir élvezi a titokzatosság szentelt tekinté
lyét. A szánalom mosolyát váltjuk ki magunkkal szemben,
ha a kétkedés halvány árnyalatát megkockáztatjuk. Helyén
való bőlcseségünk ostobaságszámba megy. Még talán hara
got is zúdítunk magunkra, mert az értesítés közvetitője azt
személyes meghazudtolásnak tekinti.

A beszédmód, a nyelvnek egyéni használata is bősé

ges forrása a félrevezetésnek. Szorosan véve nincs egyet
lenegy nyelv, vagyis tökéletesen ugyanaz mindnyájunkra
nézve, hanem csak nagyjában összevágó egyéni nyelvek
vannak. Minden egyén nyelvében van valami különös a
szavak értelmi árnyalatai és a szavak alkalmezásének
módja szempontjából. Nem mindnyájan pontosan egyazon
értelemben használjuk a szavakat. Az eszmék jelentése
ennek megfelelően átalakul. A gyakorlati életben ez nem
sok zavart okoz, mégis mennyi félreértés, neheztelés, vita,
viszály, sőt per származik ezekből a jelentéktelennek látszó
különbségekből. A szavak különböző értelmű használatá
hoz vegyük még hozzá a helytelen kifejezéseket, az ügyet
len hasonlatokat, a pontatlan összehasonlításokat, a rossz
következtetéseket, a csalóka nyelvi alakzatokat, melyek
mást szemléltetnek, mint amit mí mondunk, és amelyeket
mások máskép értelmeznek, mint ahogyan mi értelmeztük.
A szókincs és a nyelv sajátságainak milyen kitűnő isme
rete és mily eleven észjárás kell ahhoz, hogy biztonságban
érezhessük magunkat a nyelv félrevezetéseivel szemben!

A nyomtatott nyelvnek, a könyvnek és az ujságnak
még veszedelmesebben fogvatartó ereje van. Tehetetlen
áldozat vagyunk vele szemben. Közreműködésünk és bele
egyezésünk nélkül alakítja gondolkodásunkat. A nekünk
rokonszenves író könyveit újra meg újra elóvesszük, az
ujságot naponkint asztalunkon találjuk, bennük a tényeket,
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elveket és érzelmeket egyazon bizonyossággal megerő

sítve. A szokás megszakítás nélkül játsza bennünk. a maga
ellenállhatatlan alakító szerepét, vagyis a kapott anyagot
és felfogást lehorgonyozza szellemünkben és ezzel elő

készíti mindannak bizalmatlanságtól mentes fogadását, ami
azzal az anyaggal és értelmezéssel összhangban lesz, és
elutasításra késztet mindennel szemben, ami annak ellent
fog mondani. Bölcseség híján tehát kiszolgáltatott szellemi
áldozatai vagyunk mindenkinek, aki tollat forgat.

Az egyetlen hathatós mód arra, hogy az ifjakat a böl
cseség erényével feldíszítsük, az, hogy fejlesszük vizsgá
lódó szellemüket és finomítsuk és irányítsuk bíráló hajla
mukat. Montaigne szavai szerint: Mindent szitán bocsás
sanak át. Az első dolog, hogy minden fontos esetben ves
sék fel ezt a kérdést: Mi a szándéka annak, aki velem ezt
közli? Másodszor menjenek vissza minden állítás forrásáig,
hogy így megállapíthassák annak eredeti értékét és ki
bonthassák azokból a bővítésekből és szépítésekből, me
lyekkel körülövezték addig, amíg hozzájuk eljutott. Végre,
ha elv bizonyitásáról vagy vélemény megítéléséről van
szó, a gondolatot fejtsék ki a szavak' burkából és kérjék
számon tőle, hogy milyen alapon tart jogcímet a hitelre. 
Lehet, hogy ezen a módon nem jutnak el minden esetben
megnyugtató megoldásra, de a csalódásoktól feltétlenül
megmenekszenek azáltal, hogy megállanak a bölcs kétel
kedésnél.

6. A tudományok szerepe az értelem nevelésében.

A tudomány az emberi elme legremekebb alkotása és
az emberi élet legjelentősebb tényezője. A tudományok
mozgatják az életet és idézik elő a haladást. Tudományos
alapokon alakult ki az emberiség életberendezése, tudomá
nyos alapokon nyugszanak tevékenységei és alkotásai.
A tudományok művelése a tudósok hivatása. A tudomá
nyos kutatások eredményei azonban a tudományoknak az
élettel való szoros kapcsolatai következtében minden em
bert érdekelnek.
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A tudományok a gondolkodás eredményei és igy ki
válóan alkalmasak annak megindítására és gyakorlására.
Minden tudomány megfigyel, alkot eszméket, meghatároz,
elemez, szerkeszt, ítél, összehasonlit és okoskodik. A tudo
mány tehát nagyszerű nevelő eszköz. A nevelés nem is
mulasztja el minden módon szolgálatába állítani. A tudo
mány gazdag tartalmával betölti a lelket, módszerével erő

síti az értelmet és gyakorlati sajátságai révén irányítja a
cselekvést. Bevezet a tudományos gondolkodásba és tevé
kenységbe s ezzel előkészíti ez ifjút arra, hogy majdan
tudós lehessen. Tökéletesít, vagyis a vele foglalkozónak a
mindenségről, az emberi életről és a kettő kapcsolatáról
helyes felfogást nyujt. Valamennyi tudomány szolgálja eze
ket a célokat a maga sajátos természete, módszere és
anyaga szerint.

A vallástan a Teremtő és a teremtmény viszonyát tárja
fel. Amint az Isten az embert egész valójában megalkotja,
úgy a vallás az egész embert foglalja le a maga számára.
Ezért a vallás az ember történelmi életének hű kisérője s
ennek minden megnyilvánulását magán viseli. A vallás tör
ténete, a Biblia évezredek óta alakítója az emberi gondol
kodásnak. Amikor a vallás rámutat az isteni mindentudás
és bölcseség végtelenségére, alázatosságra inti a véges
tudású és értelmű embert, de egyúttal figyelmezteti nemes
hivatására, mert ráeszmélteti arra, hogy a gondolkodás
csodás adománya révén a végtelen felé való előhaladás

kegyelmével van feldíszítve.
A nyelvi, mind az anyanyelvi, mínd pedig az idegen

nyelvi tanulmányoknak nagy nevelő erejük van. Kitűnő

szolgálatot tesznek az alaki és a tartalmi művelésnek egy
élránt.

A nyelvi tanulmányok kettős úton haladnak, a nyelv
taní tanulmányok és a szövegértelmezés útján. A két tanul
mány azonban szorosan egybefonódik. Egyik a másikat oly
hathatósan támogatja, hogy bármelyik tanulmányának kor
látozása a másiknak is kárával jár.

A nyelvtan a gondolkodás legelemibb és legáltaláno
sabb iskolája. A szellemet ez tájékoztatja legelőször az érte-
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lem világában. A nyelvtan tanulmánya tudatossá teszi a
nyelv törvényeit, melyekben az emberi gondolkodás tör
vényszerűsége igen híven tükrözödik víssza. A rendelte
tése az, hogy a beszédben világosságot gyujtson, a beszé
lést észszerű tevékenységgé tegye, a szavak, a nyelvtani
alakok és szerkezetek használatát tudatosítsa. A nyelvtan
szabályozza a beszédet és az írást, vagyís irányítja a be
szélő és az író tájékozódását a nyelv törvényeiben. A nyelv
tan tehát csupán eszköz, - de olyan elmés szerkezetű esz
köz, hogy érdemes a tanulmányozásába belemerülni. A nyelv
tan tanulmánya nem öncélú ugyan, mégis helytelen volna
azt az olvasmány kizárólagos szolgálatának alárendelni.
A benne rejlő nevelő értéket is figyelemre kell érdeme
síteni.

A szövegértelmezés a nyelvi tartalom tanulmánya,
vagyis d megértés szolgálata. Az író által a műbe belefek
tetett tartalmat termékenyitő kapcsolatba hozza az ifjú gon
dolkodásával. Értelmezi és egyúttal értékeli a mű gondo
latkincsét és kedvet ébreszt az ifjúban arra, hogy azt a
magáévá tegye.

A kettős tanulmány ebben a meggondolásban fonódik
egybe: A nyelv semmi a benne kifejezett gondolatok nél
kül; mivel azonban a gondolat természete hat a kifejezés
módra, ezt az utóbbit is számba kell venni. A nyelv tehát
a gondolat burka, - át kell világítani. A nyelvi tanulmány
a nyelvi elemek folyton váitakozó elemzésén és összeszer
kesztésén alapszik. Kezdődik az elemek kikeresésével, foly
tatódik azok összeszerkesztésével, de anélkül, hogy elveszí
tené tekintete elől az elemeket. Megadja a szavak jelenté
sét, de megfordítva, - a szavak jelentését a szöveg értelme
segítségével is magyarázza. Kifejti a szöveg értelmét, de
azt is tudni akarja, ami a szavak körül a sorok között lap
pang. Innen van az, hogy a latin nyelv a megértés lelki
képességét ezekről a műveletekről nevezi el: intelIectus, 
a sorok között való olvasás. A megértéssel együtt jár az
általánosítás, vagyis a szabályalkotás művelete is. Egyes
esetekből megállapíthatjuk a nyelv törvényszerűségét és
onnan viszont folytonosan visszamegyünk a különleges
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alkalmazásig. Igy a nyelvtani megértésre támaszkodó neve
lés tisztázza a kölcsönösséget az egész és részei között és
tudatossá teszi a nyelvi szabály és a különleges eset vi
szonyát.

A nyelvtanulás a legkitűnőbb szellemi torna. Ered
ménye a szellem általános erősödése. A torna a testet nem
csak a gyakorolt mozgásokban teszi ügyesebbé, hanem
általában is nagyobb készséget teremt és más tornagyakor
latok végzésében is hajlékonyabbá tesz. Ugyanigy az olyan
jó anyagnak, mint a nyelvtan, helyes módon végzett tanu
lása és gyakorlása szélesebb területen érezteti jótékony
hatását, mint amekkora a nyelvtani tanulmány és gyakor
lat köre. A kettős nyelvi tanulmány útján történő megértés
nagy logikai haszonnal jár. Következetességre, gondosságra
és pontosságra szoktat, vagyis értelmi becsületességre
nevel.

Semmi sem világít be oly mélyen a gondolkodás cso
dálatos műveletébe, mint a nyelvi tanulmányok azáltal,
hogy kialakítják a nyelvtudatot. Az, aki csak a gyakorlat
útján elsajátitott anyanyelvén ért, akinél a beszéd ösztönös
tevékenység, annak nincs, vagy csak nagyon homályos
nyelvtudata van. Ebben a homályos nyelvtudatban a tárgy
és annak élőszóbeli képe még nem különül el, hanem egy
nek tűnik fel. A szavak ereje az értelmet lenyűgözve tartja:
a beszélő azt hiszi, hogy csak szó van. Az anyanyelven
végzett nyelvtani tanulmányok valamivel előbbre visznek
a kérdésben, de teljes világosságot azok sem derítenek rá.
Az anyanyelv, mint a gondolat burka, sohasem eléggé
átlátszó. Az anyanyelvet egészében jól értjük, nem érezzük
szükségét a részletek tisztázásának, s így ezek a kutató
szem elől homályba burkolódznak. Az idegen nyelv tanul
mánya láttatja meg azt, hogy ugyanazon szellemi tartal
mat máskép is szavakba lehet foglalni. Az idegen nyelv
nek, főkép annak nyelvtan útján, lépésről-lépésre történő

elsajátitásánál a dolog és a szó különbsége lassan, igen
szemléletesen dolgozódik ki a tudatban. Észrevesszük, hogy
az anyanyelv és az idegen nyelv szavai, szókapcsolatai és
kifejezései nem pontosan ugyanazt jelentik. Nem egyen-
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értékű jelek, hanem finom árnyalati különbséggel jelzik a
tárgyat. A különböző nyelvek más szavakkal jelölik meg
a szemléleteket, más jelekkel őrzik a képzeteket, és ezek
a jelek más módon tájékoztatnak bennünket a szellemi
világban, vagyis más módon teremtenek kapcsolatot az
anyagi és a szellemi világ között. Az egyes. nyelvek szavai
tehát egyének, melyekkel nem lehet kényünk-kedvünk sze
rint bánni. A nyelveknek különös szerkezeteik, a szerkeze
teknek pedig kényes sajátságaik vannak. Ezeket tisztelet
ben kell tartani. Nem szabad szószerint forditani, hanem
meg kell tanulni az idegen nyelven gondolkodni, vagyis
annak lelkiségét és gondolkodásbeli sajátságait szelle
münkbe kell fogadnunk. A nyelvi tanulmányok tehát elő

segítik a képekben való erőteljes gondolkodást. Egy szö

vegnek más nyelvre való gondos fordítása az értelmi becsü
letesség legkeményebb iskolája.

Az idegen nyelvek sorában a gondolkodás fejlesztése
szempontjából a latinnak kivételes szerepe van. Alaktana
is, mondattana is kitűnő példákat kínál a szellemi torna
gyakorlatokra. Alaktana nem terjedelmes, és igy a vele
való fáradozások hamar gyümölcsöznek. Mondattanának
jellemző sajátságai könnyen felfogható éles megkülönböz
tetések. Ezek szabályokban jól érthetően általánosíthatók.
A nyelvi szabály lényegét egy nyelv sem domborithatja kí
oly szemléletesen, mint a latin. Egyébként a latin nyelvnek
a lényeget kifejező minden felesleges dísztől mentes ter
mészete nagyon alkalmas a lényegérzet fejlesztésére.

Bármely nyelv tanulmányának nagy tárgyi nevelő ereje
if> van. Ismereteket nyujt. A helyes gondolkodás azt kí
vánja, hogy a dolog ismerete előzze meg aszóismeretet.
Mégis sokszor előfordul, hogy aszó jár elől, és keressük
hozzá a jelentést. Tehát a szó- és tárgytanulás váltogatja
egymást. Ezenfelül minden szónak vannak származott és
rokonszavai, s ennek megfelelően a szó révén megismert
dolog magával hozza a vele kapcsolatos dolgok egész sorát.
Amikor például megismerkedünk a felszín szóval és az
általa jelzett földrajzi fogalommal, a kapcsolat révén szert
teszünk a síkság, a domb, a hegy, hegység stb. szavak és
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az általuk jelzett fogalmak ismeretére is. Anyelvtanulmány
körében végzett szógyüjtés arra is késztet, hogy vessünk
számot azzal, hogya szavak a korábbi gondolkodásnak
milyen nyomait viselik magukon. Ezzel anyelvtanulmány
egyúttal művelődéstanulmánnyáis lesz. A nyelvet beszélő

nép jellemére, gondolkodására, szellemi kincseire és világ
felfogására épúgy rávilágít, mint irodalma, zenéje, törté
nelme, ipara stb.

A nyelvi tanulmányok többi ága, a stilisztika, reto
rika és a poétika a nyelvhasználat magasabb követelmé
nyeibe vezet be. Arra tanítanak, hogyanyelvhelyességet
miként kell szépséggel, fínomsággal és kifejező erővel pá
rosítani. A szép, fínom és kifejező beszéd és írás értéke és
disze az embernek és fontos eleme életének. A nyelv hasz
nálatában való magasabb készség egyrészt a legnemesebb
örömök egyike, másrészt lelkünk finomítás ának értékes
eszköze. A müvelt ember nagy fogyatékossága volna az,
ha csak befogadna, de a felvett hatásokra nem tudna meg
felelően válaszolni. A szép beszédre és írásra való törek
vés mélyebbé teszi az irodalmi remekművek megértését is.
Egy lapnyi írás - mondja egy jeles nevelő - jobban fel
kelti a művelődés után való vágyat, mint egy könyv elolva
sása. Egy másik pedig ezt a gondolatot azzal egészíti ki,
hogy egy lapnyi írásunk arra is megtanít. hogy miként kell
olvasni mások műveit. A mestermunka mellett inaskodás
nak is kell lenni. Ha a mesterműveket élvezni akarjuk,
"forgatni kell a kalapácsot és nyikorgatni kell a vésőt".

Az ifjú a saját irásbeli feladatain és dolgozatain át köze
lebb férkőzik a nagy irók remekeihez és jobban látja azok
nak értékeit, mint csupán az olvasás nyomán.

A nyelvi tanulmányok koronája az irodalom. A szép
irodalom a nemzeti élet emlékeinek gyüjteménye. Az idő

sebb nemzedék kegyeletben tartja azokat és örökségkép
hagyja a fiatalokra. A szépirodalmi alkotások igazi kor
képek. Ha elmélyedünk bennük, tágul a látókörünk és fej
lődik a történelmi érzékünk. A szépirodalom egyetemessé
génél fogva a legkülönbözőbb körökből vett ismereteket
dolgozza fel és így sokoldalú okulást nyujt. Gazdag tartal-
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mával élet- és emberismeretre tanit. Az emberi élet érdekli
az embert és élénken foglalkoztatja az elméjét. Emberi
megnyilvánulások alapján érteti meg az embert és tárja
fel az élet értelmét. A szépirodalom érzelmeket gondola
tokként fejez ki, a gondolatokat pedig az érzelmek kön
tösébe tudja öltöztetni és ezzel az emberi elme legnagy
szerűbb termékeinek befogadását is megkönnyitL Akárhány
lusta embert az irodalom szoktat ahhoz, hogy érdeklődjék

a szellem dolgai iránt (Willmann). Az irodalomban rejlő

szellemi értékek kellő kiaknázása azonban sok érzékenysé
get, ismeretet és élettapasztalatot kiván. Különösen áll ez
a túlságosan jelképes és célzásokkal teletömött és nagyon
kifínomodott nyelvű modern irodalomra. Mégis szükséges,
hogy az iskola ne élje ki magát a régiek alkotásainak
csodálatában, hanem szólaltassa meg a jelent is: "A kánoni
tekintélyű művek - mondja Willmann - az új és a leg
újabb termékek bírálatában zsinórmértékül szolgálnak, s
az a friss szellő, mL1y az utóbbiak felől lengedez, megaka
dályozza, hogy amazokat belepje az iskola pora".

A mennyiségtan nevelő értéke vetekedik a nyelveké
vel. Értékes az anyaga és értékes a különleges tudományos
módszere.

A mennyiségtan tanulmánya azt az általános hasznot
nyujtja, hogy képessé tesz a távolságok, méretek, helyze
tek és alakok könnyű módon való becslésére. Ezekkel a
fogalmakkal végzett alapműveletek révén átalakulnak az
érzéki tárgyakról szerzett képzeteink, sőt egész látókörünk.
Ennek kihatását aztán cselekvő életünk egész területén
érezzük. Folytatólag a mennyiségtan a mennyiségi viszo
nyok szakismeretét nyujtja, melyek sok élethivatásban,
mint az épitészetben, a szobrászatban, a hadi tudományban,
a tengerészetben, a kereskedelemben, az iparban stb. nem
nélkülözhetők. A természettudományok közül az ásvány
tan, a csillagászat, a földrajz sűrűn támaszkodik mennyiség
tani ismeretekre. A mennyiségtan tehát sok tudománynak
előkészítője és művelésének feltétele.

A mennyiségtan il módszer szempontjából is kiváló
tananyag. Tanulmánya igen kevés feltételhez van kötve.

Sebes Gyula: Az életre való nevelés. 6 81



Csupán a sor, a számolás, továbbá az egyenlőség és az
egyenlőtlenség viszonyának előismeretét kivánja. Kezdettől

fogva teljes tudományos színezettel tanítható. Nincs szük
sége arra, hogy az ífjú alacsonyabb értelmi színvonalához
alkalmazzuk. A többí tudományakezdőfokona tudomá
nyosság látszatát is alig tudja kelteni. A mennyiségtan
lényege - mondja Aristoteles - nincs az ifjú elől úgy
elzárva, mint a többi tudományé. Ezekben az ifjú alig tehet
szert meggyőződésekre,mert rendszerint a szavakhoz tapad.
Az egyszerű számolási műveleteket azonban a gyermek is,
meg a tudós is egyazon módon végzi.

A mennyiségtan hathatós képzőerőt rejt abban az ösz
szefüggésben, mely anyagának részei között van. Egymás
tól elkülönített részekből áll, de ezek a legszorosabb kap
csolatban állanak egymással. Néhány, vagy magától ért
hető, vagy könnyen bebizonyítható alapelvből indul ki és
a legszigorúbb következetesség útján a levezetett ígazsá
goknak mérhetetlen sorát fejti ki és ezeket nyomban aikal
mazza. A mennyiségtan révén teszünk szert arra a kitűnő

módszeres érzékre, hogy miként kell egy tárgyat az egy
szerűtől az összetett felé haladva kifejteni. Az ifjú a kífej
tés folyamán érzi, hogy semmi sem csúszhat be rejtek
úton, semmít sem kell elfogadnia világos bizonyító ok nél
kül, a szavak jelentésében níncs ingadozás, nem érvényesül
a gondolatmenetben sem tekintély, sem hagyomány, sem
előítélet, sem érdek. Irányítás nélkül gondolkodhat, sőt, ha
gyámkodni akarnak felette, az értelme lázadozik ellene.

A mennyiségtan a feladatmegoldások tudománya. A tu
dást nyomban átülteti a gyakorlatba. E közben élesen
szembekerül egymással a megfejtés és a meg nem fejtés, a
zavartalan haladás és a megállító elhibázás. Eme két határ
között csak csekélyke tér marad a felszínes tudás és a fél
megoldás számára. Minden hiba kíbukkan, rögtönös követ
kezményeket hoz magával, a tudás hiánya nem maradhat
megbosszúlatlanul, - szóval a megfejtés önmagát ellen
őrzi. "A matematika magával hordja a piros tintát." Ezzel
a természetével óvatosságra szoktat az állításban, meggon
dolásra az ítéletalkotásban, leleményessé tesz a megoldási
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módok keresésében, éleseszűvé az okoskodásban és pon
tossá az eljárásban. Az igazság keresésében hamar kifáradó
és a meghátrálásra kész szellem a mennyiségtani tanulmá
nyokban élvezheti leggyakrabban és legteljesebben a célig
való kitartás boldog örömét. A mennyiségtan szinte kikény
szeriti a szellem erényeit. Ebből a szempontból egyik tanul
mány sem rejt magában jelentősebb nevelő értékeket.

A mennyiségtan tanulmánya a gondolkodás tudomá
nyának pompás gyakorlati tere. Alkalmazott gondolkodás
tan. A mennységtanban értjük meg azt, hogy mi tesz hatá
rozottá egy kérdést és mi hagyja azt határozatlanul. Az ok
keresésére szoktat, mivel a miért jelentős kérdése folyton
önmagától felkinálkozik és követeli a feleletet. Arra kész
tet, hogy a véleménynyilvánitásokon és az ingatag nézete
ken túlhaladva, a biztosat és a vitán felül állót keressük.
Neveli a tudományos lelkíismeretet és megszabadít az elő

ítéletektől azáltal, hogy általánosított ismereteket állít elő

térbe. A mennyiségtan világítja meg az együttható ténye
zők természetét. Megérteti, hogy egy több tényezőtől függő

eredményben egy vagy több tényező változása mikép érez
teti hatását. A mennyiségtani gondolatok kifejezése, gon
dolatmeneteinek szövegezése és sajátos képletnyelve mín
tája a tudományos fogalmazásnak. Arra nevel, hogy az
ismeretet szabatosan, hiánytalanul és felesleg nélkül fog
laljuk szavakba. A mennyiségtan a lényegérzet nevelésének
legkitűnőbb eszköze.

A főldrajz felvilágosító tudomány. A lélekben korán
felébred a szülöföld iránt való érdeklődés. Ez oly mohó,

hogy alig győzzük kielégíteni. Nem is marad meg a gondo
lat határai között, hanem átlép az érzelmek világába és a
szülőföldért való rajongássá, hazaszeretetté magasztosul.
Szégyenletes dolog volna - mondja Plinius - élni a hazá
ban és nem ismerni azt. A földrajz az embert és az emberi
dolgokat változatos sokféleségükben mutatja be és ezzel
sok értékes ismeretet nyujt. Bemutatja a természetnek ben
nünket környező elemeit és megmagyarázza, miként sar
jadt belőle és fejlődött magasabb fokra a műveltség. Az
ember és az ember dolgainak tanulmánya révén közelebb
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hozza egymáshoz az embereket. Közben folyton szemléltet,
megfigyeltet, okokat és kapcsolatokat kerestet, anyagot
kínál az összehasonlításra és az általánosításra. A földrajz
a többí tantárgyakra nézve kiváló összpontosító, koncen
tráló tudomány.

A történelemnek nagy művelő értéke van. Széles látó
területet nyit azáltal, hogy megismertet a mult eseményei
vel és elődeink gondolkodásával és értékes cselekedetei
vel. Embereket, emberi gondolkodást, emberi viszonyokat
mutat be és ezzel a legértékesebb ismeretre, ember- és
életismeretre tanít. Rámutat arra, hogy az emberi dolgok
számtalan, előre nem látható, esetleg soha ki nem fürkész
hető tényezőtől függenek. Megmutatja az utat és az üte
met, melyen a fejlődés haladt, és ezzel időszemléletre nevel.
Kutatgatja, hogy miként gyökerezik a jelen a multban. Ha
ezt sikerül elérnie, akkor az elődök értelmét beleoltj a az
élő nemzedékbe és az élet mesterévé lesz. A történelem
anyaga nagyon alkalmas az összehasonlításokra és az ítélő

képesség gyakorlására, - de nagyon kevéssé az általáno
sításra.

A történelem, főkép az egyetemes történelem anyaga
rengeteg. Nincs emberi szellem, mely azt átfoghatná. De
nincs is szükség a részletes ismeretére. Különösen a neve
lésben szigorú kiválasztással kell élni, nehogy a sok anyag
nagy terhével megölője legyen a gondolkodó és az okos
kodó szellemnek.

Az ifjúság lelkületének nagyon megfelel a természet
tanulmányozása. A nehéz nyelvi és a mennyiségtani tanul
mányokban kifáradt szelleme kellemesen felüdül az álla
tokkal, növényekkel és kőzetekkel való vonzó foglalkozás
ban. Az ifjú kezdetben szemléletei alapján megfigyel, ösz
szehasonlít, megállapítást tesz, csoportosít és aztán fel
emelkedik a törvényalkotás és az osztályozás műveletére.

Itt most valóságos anyagon megismétlí ugyanazokat az
értelmi műveleteket, melyeket a nyelvi tanulmányokban
szavakra támaszkodva elvont anyagon hajtott végre. A szel
lem a valóságok világában való elmélyedésben kipiheni az
elvont világgal való foglalkozásban ránehezedett fáradal-

84



makat. Jólesik a hangok, a sok szó, a sok beszéd után
alakokat, szint, mozgást, eleven életet látni.

A természetrajzi tanulmányok nyelvi szempontból is
jelentősek. Gazdagítják a szókincset, alkalmat adnak a
leírásban való gyakorlásra és szemléltetik a nyelv csodás
hatalmát: egyetlen szó egy egész osztálynak, rengeteg,
megszámlálhatatlan egyednek a neve.

A vegytan, az élettan és a természettan a hasznos
ismeretek tudományai. Olyan ísmereteket nyujtanak, me
lyek mínden foglalkozásban és az élet minden kővetelmé

nyében szükségesek. A vegytan már honvédelmi tudo
mány.

A természettudományi tárgyak jelentős szerepet ját
szanak abból a szempontból is, hogy a gyakorlati foglal
kozások felé terelik az ifjak érdeklődését. Belőlük ismeri
meg az ifjúság a mezőgazdaság és az ipar termékeinek elő

állítási módját és azok tulajdonságaít és értékét és meg
tanulja a földmívelő, az iparos és a kereskedő munkájá
nak megbecsülését és szeretetét.

A tények keresése, felfogása, megismerése, megfigye
lése és értékelése mindenik tudomány tanulmányában azt
a kérdést tolja előtérbe, hogy mindez hogyan megy végbe.
Ha a lelki folyamat érdekel, akkor a lélektanhoz, ha pedig
a cselekvés alaki kellékei, vagyis a módszer, akkor pedig
a gondolkodástanhoz kell fordulnunk feleletért. Igy fejező

dik be az általános értelmi nevelésünk a bölcseleti tanul
mányokkal.

Az iskolai értelmi nevelés általános műveltséget igyek
szik adni az ifjúnak. A műveltség az ismeretek belső össze
függő rendjét. szerves élő egységÉ.t jelenti. A nevelés azon
ban az ismeretek elemeit az egymástól elkülönített, egy
mással párhuzamosan haladó tantárgyakban nyujtja. Pusz
tán egymásmelléhelyezéssel és felhalmozással élő szerve
zetet nem lehet létrehozni. A nevelésnek kell ezt ilyenné
tennie. A nevelőnek folyton szemmel kell tartania azt, hogy
tantárgyának melyik ismereteleme fordul elő más tantárgy
ban is, és a kettő összefüggésbe hozható-e egymással és
hORyan? Fontos nevelői követelmény az, hogya kapcsolat

85



lehetőségének és szükségességének fennforgása esetén a
nevelő az ifjaknak adjon módot a másik tantárgyba való
átpillantásra és a kapcsolat követelményének bevésésére.
A tantárgyak ilyen egybefonódásának minden alkalommal
meg kell történnie. Nem szabad megengedni, hogy az
elkerülhetetlen szakrendszer megakadályozza annak az élő

egységnek kialakulását, melynek elérését a nevelés célul
tűzte ki. Eme szerves egység követelményének megvalósí
tása a nevelés történetében az ókortól kezdve fel nap
jainkig végigvonul és asszociáció, eszmetársítás, újabban
koncentráció, összpontosítás néven szerepel. A tantárgyak
jelentősége a koncentráció szempontjából különböző, de
mindenik nyujt rá bőséges alkalmat.

7. Tanulságok.

Az értelmi tevékenység folyamata tehát a szemlélet
ből indul ki, aztán a megfigyelésen, az eszmealkotásori és
a gondolkodáson át az okoskodásban emelkedik tetőpont

jára. Ez a folyamat egyúttal az emberi értelmi fejlődés

egyes állomásait is mutatja. A gyermek főkép a szemlelet
ben él. A még kicsiny gyermek szinte kizárólag, de amint
közeledik gyermekállapota végéhez, átlag a 14. életévhez,
egyre több készségre tesz szert az eszmealkotásban, az álta
lánositásban. A serdülő, a 14-16. életéve között levő tel
jes készségű eszmealkotó, de még csak gyenge ítélő és
még gyengébb okoskodó. A 16. életévével éri el az ember
értelme teljességét és bír kellő ítélő és okoskodó értelem
mel. Az értelmi nevelés kimélyíti, erőteljesebbé teszi az
egyes életkorokhoz fűződő értelmi képesség kialakulását.
Értelmi nevelés útján biztosabb és tudatosabb általánosító,
gondolkodó és okoskodó értelemre teszünk szert. Nevelés
híján ís végighaladhatunk eme értelmi átalakulás egymásra
épülő fokozatain, de a kikristályosodás határozatlanabb lesz
már csak azért is, mert nem rendelkezünk azzal a sok
irányú és jól kiválogatott ismerettel, amelyben az érte
lem oly kitűnő anyagot talál a művelödésre. Mégis nem
minden ember jut el jól kialakultan még értelmi nevelés
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útján sem a felsőbb fokokra, hanem kellő képesség híján
megáll egy alacsonyabb fokon, esetleg a legalsón, a szem
lélet fokán. Igy az emberek értelmi színvonala hosszú, vál
tozatos rangfokozatot mutat a pusztán szemléleti megisme
résből élőktől föl egészen a szemléleti anyagban rejlő tit
kokat a legfínomabb okoskodással kikutató lángeiméig.

A szemlélet embere korán lesz kész emberré, de kor
látolt feltételek között. Hamar eltűnnek álmodozásai, korán
elkülöníti a valóságot a képzeletitől és a lehetségest a lehe
tetlentől. és a tapasztalatra. szinte kizárólag a tapasztalat
szerzésre való nagy hajlandósága korán elhatárolja élete
tartalmát. Az létezik számára, ami az érzéki megismerés
alá esik. Lényeges értelmi vonása a külszin vizsgálata.
A dolgokat szembeszökő megnyilvánulásaikon át veszi
szemügyre. Aprólékosan vizsgálja a felszínes és az eset
leges sajátságokat. Áldozata az előtérben álló tényeknek
és igyekszik azokat megismerni. Szóval a külszinnek szen
tel fígyelmet s nem annak, ami a dolgok mélyén van. A rej
tett sajátságok nem vonzzák. Szokásává vált felületességet
mutat a mélyebb kapcsolatok, a dolgok mikéntje és szinte
teljes közömbösséget az okok és a célok iránt. Nem táplál
kétséget arra nézve, hogy több van a dolgok mélyén, mint
a felszínükön, de nincs ereje a mélységek kutatására.

Ebből természetszerűleg következik, hogy csak annak
tulajdonít jelentőséget, amít lát, hall, tapint, ízlel és szagol.
Hisz a megfígyelések értékében és következetes közörnbös
séget mutat az eszme iránt. Keveset gondolkodik és gon
dolkodását mindig kész formulák szerint végzi. A jelenté
sek, főkép a jelképek, a szimbolumok nem ragadják meg.
Az ősz az ő szemében egy évszak csupán s nem emlékez
teti őt általában az elmúlásra. A nyomorék emberben egy
szerencsétlent lát, de nem jut el arra a gondolatra, hogy
mindnyájunkat érhet hasonló sors.

A szemléleti ember a világot egy-egy pontján veszi
szemügyre, nem pedig a maga egészében. Közelről néz, egy
tárgyat lát, de azt is csak egy oldaláról. Nem keres alkal
mat az összehasonlításokra. Minden egyes esetben elhatá
rolja érdeklődése és vizsgálódása területét és csak a szó-
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banforgó jelen eset számára keres megoldást, de sohasem
egy vagy több más, későbbi hasonló eset számára is egy
szerre egy általánoset. Nem gondol arra sem, hogy a kér
déseknek kapcsolatai is lehetnek. Távlatból. egymáshoz
viszonyítva, összesit ő tekintettel nem tud dolgokat sem
szemlélni, sem felfogni.

A valóság mindig töredékes, részleges és mindig átme
neti, vagyis egy helyhez és a jelen időhöz kötött. A szem
léleti ember tehát mindig a valóság által elfoglalt tér és
idő határai, vagyis az ilt és a most korlátai közé van zárva.
Ama tényezők szerint igazodik, melyek legközelebb álla
nak felfogóképességéhez, vagyis amelyek elsőnek és köz
vetlenül kínálkoznak. Egy kifejtés láncsorozatában az utolsó
tagot ragadja meg. A megelőzők fígyelmén kivül marad
nak. A hozzá intézett nehezebb kérdésben az utolsó, a
megértésre nézve esetleg jelentéktelen szóhoz tapad, nem
pedig valamely előbbi, a megértés szempontjából fontos
mozzanathoz. A szabályokat, a képleteket, a formulákat
nem tudja úgy nézni, hogy azok a jelen eseten kivül má
sokra is alkalmazhatók. A szabály eredetéig sem tud fel
menni és nem kíváncsi arra a gondolatmenetre, mely a
megállapításra vezetett. Egy szóbanforgó ismeret és él már
korábban megszerzett ismereteinek összessége között nem
keres kapcsolatot: nem köt össze, nem összpontosit. Nem
érzi szükségét semmiféle ismerettársitásnak, szintézisnek.

A szemléleti ember egész berendezettsége szemlélete
ken, a futólagos, csonka, felszínes szemléleteken alapszik,
melyeket gyakran leront az alapos szemlélet, a megfígye
lés. Szemléleteire tökéletlen, szegényes, a nagy igazság
igen szerény területére kiterjedő tudás épül. Felhasználja
az egészen kész, a futólagosan felfogott igazságokból szár
mazó okoskodási eredményeket, de maga nem keres igaz
ságot, sőt norn is tudja felhasználni annak előfeltételét, a
kínos szellemi vajudás útján született eszmét. A szemléleti
ember mégis érték: tömegérték. Megmozgatja a földet, ki
aknázza annak kincseit: táplál és éltet. Feldolgozza és for
galomba hozza a föld ajándékait: jobbá, kényelmesebbé és
tetszetősebbé teszi az életet.
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Az okoskodó szellem mélyebben jár. Számára az élő

lények, a dolgok, d tények csak jelek. Az érzékelhető külsö
alatt kutatni, rejtett elemeire szétszedni és megmagyarázni
való anyagot sejt. A világ az ő számára laboratórium, mű

terem, melyben a felhalmozott tárgyak tömege várja a bon
colókést.

Az okoskodó értelem a felszinnel, a közvetlenül meg
nyilvánulóval, az előtérben állóval szemben bizonyos le
nézést, közömbösséget mutat. Az érdekli, amit a külszin
takar: az eredet, az összetétel, a rejtett kapcsolatok, az ok,
a cél és a következmény. Tekintete a külszin sötét burka
alatt meglátja a szem elől elrejtett belsőt. Fel tudja mérni
azt a nagy távolságot, mely a puszta látszat és a tényleges
igazság között van. Látja a világ lényegét azok alatt a
bonyodalmak alatt, melyek azt a kutató szem elől elrejtik.
Szóval a látható külsö takaró alatt látja a megbújt értékes
magot.

A gondolkodó szellem túlhalad a tényen, vagyis meg
van áldva az elvonás adományával. Gondolatban szét tudja
bontani a valóságban el nem különithető részeket. Más
részt a dolgok sajátságait úgy tudja nézni, hogy azokból
észbelileg vissza tudja állitani az érzékelhető valóságot.
Tévedés volna azt hinni, hogy amikor igy túlhalad a való
ságon, egyúttal el is szakad tőle. Ellenkezőleg, - jobban
magához szorítja. Magához köti azzal, hogy könnyebben
kezelhetővé teszi. Az elvont ugyanís sűritett, tömörített,
lényegére vísszavezetett valóság.

Az okoskodó értelemnek külön nézésí módja van.
Messzíről és magasból néz és így összesitő képet kap a
tárgyakról. Messze túlemelkedik azon, hogy csak egy dol
got és csupán egy oldalról lásson. Az eszmét gyujtópont
ként fogja fel és abban, mint egyetlen jelben, a dolgok
egész sorát látja. Eme képessége révén egységet visz a
dolgok végtelen változatába úgy, hogy egymáshoz köze
lítve osztályozza őket. Az osztályozás megtörténte után nem
kell minden valóságot külön őriznie az emlékezetében, mert
abban az osztályban, ahova a hasonlóság alapján helyezte,
bármikor teljes bizonyossággal megtalálja. Nem kell rnin-
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den létező valóságot külön szemmeltartania, mindenikkel
magában foglalkoznia, mert tud meghatározásokat, tantéte
leket, szabályokat, képleteket és törvényeket alkotni, és
eme rövid, néha csak két vagy három szóból, jelből álló
formulák révén a dolgok hosszú sorát előhivhatja és ural
kodhat felettük. A gondolkodó ember tehát nemcsak erő

teljesebb értelme, értelmének kiműveltsége, iskolázottsága,
összegyüjtött nagy ismeretkincse tekintetében van folény
ben a szemlélet emberével szemben, hanem ama fontos
értelmi műveleti módok szempontjából is, melyekre szert
tehet.

A gondolkodó ember értékes sajátsága még a korlát
lannak és a létnek érzete. Az eszmét, mint általánosított
valóságot nem határolja sem tér, sem idő. Az eszmével
gondolkodó szellem tevékenységei tehát elnyúlnak a vég
telenségben. Nincs arra korlátolva, hogy itt és most, vagyis
közvetlenül fogja fel a valóságot, hanem eme megkötöttsé
gen túl tud kutatni. Egy gondolatsorozatban nem tapad a
lánc egy szeméhez, hanem egyszerre tudja látni a többit
is. Innen emelkedik a dolgok egymásközti összefüggésének
tudatára. Mélyen átélt meggyőződésévé válik, hogy itt II

földön semmi sem él elszigetelten, hanem minden mindenre
vezet, - még világosabban: semmi sem létezhet magában,
hanem minden másban él. Ez az átélés a lét káprázatos vál
tozatossága alatt annak titokzatos azonosságát láttatja
(Dromard).

Mindez a sok szellemi érték végeredményében azon
az egy tényen alapszik, hogy a gondolkodó ember fel tudja
használni az eszmét. Az érzéki megismerés után tüstént
általánosítja, szellemiesíti a megismert valóságot. De nincs
megállás, mert az így nyert eszme további elvonás tárgya
lesz, és így a gondolkodó értelem még finomabb eszmék
hez jut. S így megy ez még tovább. A szemléleten alapuló
gondolkodásról áttérni az eszmei gondolkodásra annyi. mint
a durva gondolkodásból kiindulva, egyre finomabb, mé
lyebb, szellemibb gondolkodásra tenni szert.

Ime az egyetlen alap, melynek szem előtt tartásával
II középiskolai kiválasztás, a szelekció végrehajtható volna.

90



A középiskolai értelmi nevelés szemléleti alapból indul ki,
de a fölfelé haladó osztályokkal egyre jobban az eszme
alapjára helyezkedik, egyre elvontabbá lesz. Ez az értelmi
nevelés szükségszerű követelménye. Az az ifjú alkalmas a
középiskolai felső osztályos, továbbá ennek nyomán az
egyetemi tanulmányokra, majd folytatólag értelmi élet
pályára, aki a 14., 15. életévéig, tehát a gimnázium IV., V.
osztályában már kiemelkedik a szemléleti gondolkodásból
és eléri az eszmékkel dolgozó értelmi tevékenység állapo
tát. Tehát az az ifjú, aki zavartalanul végzi az eszmekidol
gozás, az ítéletalkotás, az okoskodás értelmi műveletét,

vagy még világosabban, aki megérti a meghatározás, a sza
bály, a tantétel, a törvény, a képlet, a felosztás, az osztá
lyozás, a rávezetés és a levezetés mibenlétét, ilyeneket
kellő készséggel tud alkotni és ezekkel a formulákkal kellő

kép tud tevékenykedni. Ha a szülők és a nevelők ezt a
kemény, de szilárd igazságot szem előtt tartanák, nem vol
nának vergődő, kinos és az egész életen át fájdalmas em
lékií diákpályák.
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III.

AZ ÉRZŐ LÉLEK MŰVELÉSE.

Amikor az ember a környező világ tárgyait szemléli,
gondolkodik rajtuk és okoskodik felettük, - nem tudja
mindezt közömbösen végezni. Valami ösztönzést érez, mely
arra készteti, hogy lelkében közeledjék hozzájuk vagy
távolodjék tőlük. Ez az ösztönzés a gondolkodás ikertest
vére: az érzelem. Gazdagváltozatú, sokszínű káprázatok
kifürkészhetetlen világa. Kifejezését erre a két szóra le
hetne egyszerűsíteni: a szív melege. Nincs értelmi élet,
níncs igazi műveltség a szív melege nélkül. Az érzelem lán
golása emeli fel az értelmes embert a magasabb világba,
mert lendületet ad gondolkodásának, elmélyíti és megrög
zíti az értelmi elemeket. Amikor az értelem akár erejének
korlátai, akár fáradtság folytán felmondja a szolgálatot, 
az érző lélek még mindig könnyedén szárnyal. Az érző

lélek szabályozza az embernek embertársához való viszo
nyát és ezzel az egész társas életet. Tísztán az értelmi életre
nem alapozódhatnék még két ember barátsága sem. Min
den közösséget az érzelmek melege fűz egybe. Azáltal,
hogy segít az értelem szándékaít tettekre váltani, össze
kötője, egyesítője lesz a lelki jelenségek bonyolult sokasá
gának. A hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az érzel
mekben ösztönszerű törekvések rejlenek. A lét hamar meg
semmisülne, ha az érző lélek szüntelen éberségével nem
állna résen. Eme ösztönös erő révén az érzelmek rníndenr.:
képesítenek, még arra is, hogy tűrjünk szenvedéseket, sőt,

hogy szembeszálljunk a halállal.
Az érzelmek nagy jelentősége a nevelésben szavakban

kí sem fejezhető. Napjaínk nevelési törekvéseinek éppen
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az érzelmi élet fontosságának felismerése adott lendületet.
Az értelmi nevelés kérdésében mutatkozó összes hiányok
az érzelmi nevelés elhanyagolt voltára utalnak.

l. A vágy.

A vágy összesűritett vagy béklyóba kötött érzelem.
Minden érzelem forrásának látszik. Az érzelmi élet körébe
sorozható lelki folyamatok belőle mind jól levezethetők.

Lehet, hogy ez a feltevés lélektani szempontból nem egé
szen helytálló, de a nevelőnek tanácsos elfogadnia, mert
az érző lélek bonyolult kérdéseit a nevelés szempontjából
kedvezően egyszerűsiti.

A vágy nem elvont valami, hanem megfigyelhető és
leírható lelki jelenség. A vágy szót ne tévesszük össze az
újabb neveléstanban sűrűn használatos tendencia szóval.
A kettő között igen nagy a különbség. A vágy csakis va
lami után való sóvárgást jelent. A neveléstan is ebben az
értelemben veszi. A tendencia jelent hajlamot, hajlamossá
got, irányt, irányzatot, megszerzett és veleszületett kész
séget és képességet és - különösen a -neveléstanban 
érzelmeinknek és cselekedeteinknek rejtett, feltételezett
okát. Tiszta elvonás. Az ilyen bizonytalan és sok jelentésű

szó nem tehet jó szolgálatot a gyakorlati nevelőnek.

A vágy élete aszerint alakul, hogy rögtön kielégít
jük-e, vagy csak késleltetve, vagy egyáltalán nem.

Ha a vágy teljesülésének nincs komoly akadálya, akkor
az élete igen egyszerű: cselekvéssé lesz. Ebben az esetben
a két tényt, a vágyat és a cselekvést nem lehet egymástól
sem elválasztani, sem megkülönböztetni. Úgy tünik fel, mint
egyazon dolognak két vége. A vágy annyira közel áll a
cselekedethez, hogy hozzá lehet kapcsoini. Születő tett.
A cselekvő erőnek tetté vált mozgósítása. A gyermek vá
gyódik a fán csüngő gyümölcs után, - kinyujtja a kezét
és az almát leszakitja.

A második eset az, amikor a vágy teljesülésének útjá
ban komoly akadály van. Ebben az esetben a vágy átala
kuláson megy át. Megjelenik mint megvalósulásra törekvő
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cselekedet, szembeszáll az akadállyal és igyekszik azt le
győzni. Ha ez sikerül, a vágy teljesedik, tetté válik, mint
az előbbi esetben, és nincs többé vágy; ha nem sikerül,
akkor a vágy tovább él, és a cselekvésre ösztönző kisér
tések tovább tartanak. Az előbbi esetet erre alkalmazva: a
gyermek nem éri el az almát; először talán haragra lobban;
azután lendületet vesz, ugrik egyet és esetleg elkapja, ha
igy sem sikerül elérnie, még néhány ugrási kísérletet tesz,
majd abbanhagyja, de az alma után való vágy tovább él
benne.

Vegyük azt a harmadik esetet, amikor a vágy meg
megvalósulása erős korlátok közé szorul. Nem válik éppen
lehetetlenné, de vallási, erkölcsi, állami törvény vagy ren
delet, vagy legalábbis udvariassági tekintet áll megvaló
sulása útjában. A gondolkodó ember könnyen rájön arra,
hogy a tettreválásnak ez a megakadályozása nem marad
hat lelki következmény nélkül. A nyugtalan viselkedés,
apró cselekedetek és más tünetek elárulják, hogya vágy
nem tűnt el, ereje sem csökkent, tovább tör a megvalósu
lás felé, és az egyén nem adja fel a reményt, hogy ez be
következhet. Ime egy példa: Készen állok az otthonról való
távozásra, hogy valamilyen fontos ügyet elintézzek , várat
lanul látogatóm érkezik, fogadnom kell őt, leül és társa
logni kezd, kétségtelen, hogy kívánom távozását, annyira
kívánom, hogy időnként az órára is surran tekintetem; a
befejezés felé irányítom a társalgást, az egész viselkedé
sem arra vall, hogy bízom távozásában.

Lehetséges még egy utolsó, negyedik eset is. A vágy
teljesülése lehetetlen, mert elháríthatatlan akadály áll az
útjában. Az élet tele van ilyen esetekkel. A gyermek sze
retne valamit, de nem kapja meg. A munkanélküli munkát
kiván. A szegény jobb megélhetés után vágyódik. A beteg
egészséges szeretne lenni. Azt szeretnénk, hogy egy ked
ves halottunk éljen. Ezekben az esetekben a kívánság el
különül a cselekedettől: a vágy él, de a cselekedet nem
következhet be. Az egyén viselkedésén a tehetetlenségbe
vagy a lehetetlenbe való kínos beletörődés nyomai látsze
nak. Vagy alélek tartalma szerínt esetleg más magasztos
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tünetek: bizalom a hit, az imádság erejében, az isteni jóság
ban. A figyelő mitsem lát abból, ami a lélek mélyén végbe
megy.

A vágy minden esetében lehetséges és a két utóbbi
ban igen fontos szerepet játszik annak képzeleti megvaló
sulása. A kellemetlen időben jött látogatót tudta nélkül
minden pillanatban távozni látjuk. A munkanélküli képze
letében szerszámot forgat a kezében. A beteg gyógyultnak
érzi magát. A kedves halott itt jár köztünk. Szóval, a vágy
tettreválását képzeleti tettel helyettesítjük. Ha jól ma
gunkba nézünk, észrevesszük, hogy ez nem közönséges el
képzelés. Elképzelhetek valamit anélkül, hogy észbelileg
erőlködném a dolog végrehajtásán. El tudok képzelni egy
csapást, egy szerencsétlenséget, sőt egy szeretett hozzám
tartozóm halálát is, de semmi legcsekélyebb árnyalatában
nem jelentkezik bennem az elképzelés megvalósulásának
akarása. A vágyban azonban mindig benne rejlik az aka
rás gondolata. Amennyire csak tőlem telik, erőlködöm,

hogy a vágy megvalósuljon. Eszbelileg végrehajtom a tettet.
A lélekben mennyi jelenet játszódik le, mely a valóságban
nem valósul meg. Az ilyen Iejátszódás, főkép, ha örömün
ket is leljük benne, már beleegyezés. Ezek alélekbeli meg
valósítások helyettesítik a ténylegeseket. Az előbbiek nem
sovány vázai az utóbbiaknak. A cselekvés minden egy
mást követő mozzanata megvan bennük. Vannek egyének,
akik bonyolult eseményeket, gyönyörködtető utazásokat,
nagyszerű pályafutásokat, boldog, szép életeket valósíta
nak meg észbelileg. Ezen a módon mindent megadnak ma
guknak, mit a való élet megtagad tőlük. Eszbelileg elköve
tett bűnök is vannak. Mély lélekbelátás van abban il val
lási megállapitásban, hogy éppen úgy vétkezhetünk gon
dolatban, mint cselekedetben. Nem ártatlan az, aki kívánja
embertársa szerencsétlenségét vagy halálát. Ott lebeg az
a gondolat, hogy ha hatalmunkban állna, a vágyat meg
valósítenék.

A vágyban benne van az erőfeszítés is, mint a szándé
kos cselekedetben. A vágyódó rendelkezik magában, lelki
parancsot ad a cselekvésre. Azon éri magát, hogy paran-
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csait pontosan meg is fogalmazza, mintha megvalósitásra
szánná. Az alkalmatlan látogatónak hányszor mondja: Kelj
fel! Eredj már! A türelmetlen várakozás pillanatában ki ne
szólt volna igy magában: Indulj! Gyere már! Siess! A drága
halotthoz így szólunk: Támadj fel!

2. Az ösztönök.

Az ösztönök minden egyes ember lelkében élő, egy
mástól jól megkülönböztetett, nagy, erőteljes vágyak, me
lyek őket bizonyos célok felé hajtják. Klasszikussá vált az
ösztönöknek ez a hármas felosztása: aj egyéni, b] társas és
ej személytelen vagy eszmei ösztönök. Vágyódhatunk
ugyanis a magunk java, embertársaink java és eszmei jel
legű javak után.

a) Egyéni Js2tönök.

a) Az első az önfenntartás ösztöne, életünk szeretete.
Figyeljük meg akár az egyes embert, akár az emberiséget
a maga egészében és látni fogjuk, hogy cselekedeteink igen
nagy része arra irányul, hogy módokat eszeljünk ki a halál
elkerülésére. Eme módok közül a legfőbb a táplálék meg
szerzése. Az első nemzedékeknek ez volt a legfőbb törek
vésük. Az elért mindenirányú roppant haladás ellenére ez
ma is nemcsak elsőrendű, de uralkodó cél. Igen sok élet
hivatás egyetlen célja a táplálék összegyüjtése és forga
lombahozatala. Hatalmas szó ez: a megélhetést biztosítani.

~) A jólétre való törekvés éppen ilyen általános. Van
olyan felfogás is, mely azt vallja, hogy ez az emberiség
állandó fővágya. A jólét az egyetlen cél, és minden mást
csak a velejáró előnyösebb helyzetért kívánunk. Ellenállha
tatlan erő hajt a jólét felé. Az emberiség a sok sikertelen
tapasztalat ellenére sem hagy fel a jólétben való hitével
és elérésének reményével. A jóléten valami magasabb álla
potot értünk. Anyagi kényelmet, szenvedésektől való men
tességet, sok lelki örömet, vagy legalábbis azt, hogy a
szenvedéseink összege ne érje el az örömeink összegét.
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Y) A hatalomra való vágy. Az ember uralkodni törek
szik a többi embereken is, meg a világon is. Minden egyén,
még a legalázatosabb is igyekszik a maga körében a leg
előnyösebb helyzetet elfoglalni. Az egész haladás hata
lomra való törekvés. Erkölcsi haladás is van, de ez szomo
rúan lassú, - hol van ez az anyagi haladás ütemétól l

A találmányok, mindmegannyi győzelem az anyagi világ.
a tér és az idő felett, előmozdítják a hatalom növekedését.
de az általános, főkép az erkőlcsi jólétre való hatásuk két
séges. Az emberiség haladása nyilvánvaló törekvés a világ
felett való uralomra. Igy van ez az emberiség egészében, 
de nem nyüzsögnek-e körülöttünk olyan egyének, akiknek
a létalapja ez a törekvés? Ha az emberiséget egyetlen nagy
lénynek tekintjük - mondja Comte Agoston -, Iősaját

sága a hatalmi étvágy.
Ebből az ösztönből ered az önzés, erősebb fokon a

hiúság ösztöne sokféle leszármazottjával, mint a dicsőség,

a siker vágya, a becsvágy és a tekintélyvágy. Hatalmas
erejű ösztön, habár nem olyan eredeti keletű, mint a töb
biek. A gyermek korán érzi a maga értékét, de egyúttal
a fogyatkozásait is a felnőttel szemben. Az érvényesülés
vágya és a kisebbrendűség kérdése harcol benne. Az első

általában erősebb, s ennek következtében a gyermek ön
érzete túlteng, és kihívó, szembeforduló és követelődző lesz.

Ö) A gőg erőszakos törekvés hinni a magunk páratlan
értékében, a közösségben való jelentöségünkben, a világ
ban való fontosságunkban.

E) A tulajdon ösztöne, a pénz szeretete, a gazdagság
vágya, a vagyon után való örökös törtetés. A vagyon után
való vágy változtatja jellegét ama cél szerint, melyre irá
nyul. Az egyik a pénz révén jól akar élni, a másik örömét
leli benne, a harmadik hatalmat akar vele szerezni az em
berek felett, a negyedik jót akar tenni vele stb. A vágy
ennek megfelelően változtatja természetét és egy vagy
több más vágyra vezet.

q A munka vágya is ősi ösztön. Alapja a létfenntartás
nak, a vad állapotból való kiemelkedésnek, a haladásnak,
a jólétnek, a hatalomra való emelkedésnek és a vagyon-
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szerzésnek, szóval az összes eredeti egyem ösztönök érvé
nyesülésének. A munka vágya magasabb fokán köteles
séggé lesz.

TJ) Az embernek, főkép a mai kor emberének, különö
sen pedig az ifjúságnak van egy sajátságos, eddig kevéssé
elismert ösztöne: az izgalom, a nyugtalanság ösztöne. Az
ember keresi az izgalmat, a lelki és idegi feszültségben
való élést. A szesz, a dohány, a kávé, a tea, a színház, a
zene, a mozi, a sport, a játékok stb. az életnek ezek a nem
feltétlenül szükséges kisérői, részben ezt a vágyat elégitik
ki. Az emberek - mondja Pascal - nem tudnak nyugodtan
otthon ülni. Titkos ösztön hajtja őket arra, hogy keressék
az otthonon kivüli szórakozásokat ... És van egy másik, az
ősi természetük nagyságából visszamaradt ösztönük is, a
nyugalom után való vágyuk. Ebből a két ellentétes vágy
ból különös visszásság keletkezik lelkükben: izgalom útján
keresnek kielégülést, és ha ez nem jön meg, azt hiszik, hogy
a nyugalomban találják meg. A két ösztön között való hul
lámzásban zajlik le az élet.

b) Társas ösztönök.

A társas ösztönök ama körülmény kihatásai, hogy a
természettől gyönge ember összetartozónak érzi magát em
bertársával és csoportosulás révén a közösség védelme
alatt keres menedéket. Megkülönböztetünk olyan társas
ösztönöket, melyekben a lényeg a közösségben és olyano
kat, melyekben az egyénben van.

a) Az elsők között legfontosabb a csoportosulás ösz
töne. Régi megállapítás, hogy az ember társas lény. Cso
portokat alkot, a csoportok állhatatosan törekszenek meg
maradni csoporti életükben és ezt az életet tovább fejlesz
teni. Ez az ösztön mindenütt megnyilvánul. akár államról.
nemzetről, törzsről. egyházról vagy más szűkebbkörű tes
tületről van szó. Egy nép, vagy ennek keretéri belül bár
milyen egyesülés épúgy akar élni és haladni, mint az egyén.
A csoportban, például az államban megtaláljuk az Összes
egyéni ösztönöket, a törekvést a hatalomra, a jólétre, a
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pompára, minden nép igyekszik felsőbbségét a másikra ki
terjeszteni, minden nép önző, hiú, vágyódik a dicsőségre

stb. Minden nép, minden nemzet és más embercsoport úgy
viselkedik, mint egy egyedi lény.

A csoport élete három feltételen nyugszik. Ezeket a
feltételeket a csoportösztönhöz viszonyítva másodrendű

ösztönöknek lehetne nevezni. 1. Az együttműködés, vagyis
minden egyén közreműködésének feltétele. Ez azt jelenti,
hogy nem állhat fenn embercsoport valamennyi tagjának
a közös munkában való részvétele nélkül. A közreműködés

lehet egyszerű, vagyis minden egyén egyazon feladatot
végzi, mint például az evezősök a csónakban, vagy bonyo
lódott, vagyis munkafelosztással járó, mint a hajósnép szer
vezete: parancsnok, kormányos, gépész, figyelő stb. 2. Az
utánzás feltétele, vagyis ugyanazon gondolkodási és cse
lekvési mód megkövetelése. Ez a csoportban bizonyos
hasonlóságot s ennek következtében állandó közös szelle
met tart fönn. 3. Az együttérzés, vagyis a készség arra, hogy
a csoport tagjai osztozzanak egymás örömében és bána
tában. Ez az alapja a kölcsönös áldozatkészségnek (Méli
nand).

~) Ama ösztönök között, melyeknek lényege az egyén
ben van, a legfontosabbak: az erkölcsi, a nemi ösztön és a
szeretet ösztöne.

Az erkölcsi ösztön viselkedésünknek egy magasabb
rend, nem pedig kényünk-kedvünk szerint való irányítása.
Az erkölcs három alaperényen: az okosságon, az igazsá
gosságon és a jóindulaton alapszik. Ez a három alapvető

erény oly sok ponton érintkezik és keresztezi egymást, hogy
igen nehéz mindegyiket a maga lényege szerint megkülön
böztetni. Mégis törekedni kell erre.

Az okosság saját érdekünknek józan tekintetbevétele.
Ez az első és legeredményesebb diadal a bennünk lakozó
erkölcsi gyöngeségek felett. Követelményei a másokkal
szemben való magatartásunkra vonatkoznak. Hogy sokat
nyerjünk az élettől, okosan kell viselkednünk embertár
sainkkal szemben, mert azok hasznunkra vagy kárunkra
lehetnek. Indítóoka tehát a személyes érdek. Az okosság
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erényéből sarjadzik a bátorság, az állhatatosság és a lelki
ismeretesség. Ezek átvezetnek a második erényre, a becsü
letességre.

A becsületesség az egyes védelme mindenkivel szem
ben. Erényes törekvés arra, hogy mindenkinek adjuk meg
azt, ami őt megilleti. Lényege a kölcsönös jóakarat min
denki iránt és a tartózkodás mindentől, ami valakinek ká
rára lehet. Kiegészíti az okosságot, mert nem tűri, hogy az
csak magával törődő önzéssé alacsonyodjék. A becsületes
ség helyes magatartás a közösségben, melyet mindenki egy
formán magára vállal minden egyén javára. A becsületes
ség elemi követelmény mindazon kapcsolatokban, melye
ket a művelődés ember és ember között létrehoz. Elenged
hetetlen feltétele a szellemi életnek is, mert a tisztesség
telen gondolkodásmód nem fér össze a műveltséggel. A be
csületesség nem tűr fokozatokat: vagy megvan, vagy
nincs meg.

A jóindulat több mint az okosság és a becsületesség.
A lényege jót tenni; tehát adni a nélkül, hogy viszonzást
várnánk. Az erkölcsi kötelezettség eme fajának fokozatai:
jóság, szánalom, részvét, jótékonyság, odaadás és önfel
áldozás.

A nemi ösztön a másik nemhez való vonzódás a faj
fenntartása érdekében. Az ifjúkor legsajátosabb szakában,
a gyermekkortól a felnőttkorba való átlépés idején, a ser
dülőkorban jelentkezik. A hatása kiterjed a testre és a
lélekre. Jellegzetes testi tünetei a testsúly gyarapodása,
a szív erős növekedése és a hang mélyülése, lelki tüneteí
pedíg a megváltozott helyzetből eredő bizonytalanság ér
zése, az életerők kipróbálására irányuló ösztönzés, a visel
kedésben mutatkozó zavar, az érzelmi élet erőteljes elő

térbenyomulása, önérzetesség, hajlam a dacosságra, ma
kacsságra, íngerlékenységre, szenvedélyekre, ábrándozásra,
fecsegésre, a tetszení vágyás, a szép kedvelése és a fé
lénkség.

Mindezeket az ösztönöket a szeretet ösztöne fogja
össze. Erős vágya az embernek, hogy más egyént szeres
sen és magát szerettesse. Mit jelent szeretní? Jelenti első-
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sorban a szeretett egyén közelsége felett érzett örömet.
Orülünk, hogy látjuk, hogy hallunk róla stb. Jelenti aztán
ennek ellenkezőjét, a távolléte felett érzett fájdalmat. Nincs
szeretet, ha közömbösek vagyunk az egyén búcsúzásakor
vagy távolléte idején. A szeretetnek ez a természete nyil
vánvaló a kicsiny gyermek viselkedésében. Ha az édes
anyja közeledik hozzá, ráemeli szemét, nevet, nyujtja a
kezét, ott ragadja meg őt, ahol éri, és húzza magához.
Ugyanezt teszi az édesanya is. Az idegenkedés ellenkező

hatást vált ki, sirást, a szem elfordítását, behúnyását, el
búvást, szóval a távoltartás jeleit. Jelenti továbbá a szere
tett egyén jóléte felett érzett örömet és balsorsa felett
érzett fájdalmat és végre a három erkölcsi alaperénynek,
az okosságnak, a becsületességnek és a jóindulatnak ö
javára való legmesszebbmenő, fönntartás nélküli értelme
zését. Általában a szeretet a sziv melegének termékenyítő
kisugárzása.

Ezek közé keverednek az önző ösztönök, melyek őket

módosítják és természetüktől megfosztják.

C! Az eszmei ösztönök.

Az eszmei ösztönök az igaz, a szép, a jó, a haza vagy
az Isten felé irányítanak bennünket.

o.) Az igazságszeretet, az igazra való törekvés magasz
tos ösztön. A gyermek már igen korán elgondolkozik azon
és gyönge értelmével kutatgatja, hogy mik a létező dol
gok, miért vannak, honnan van a vihar, mi a világ? Azon
ban elég közömbös aziránt, hogy talál-e, kap-e magyará
zatot, és helyes-e az a magyarázat vagy nem? Tehát a való
2S a látszat, az igaz és a hamis megkülönböztetése nem
alapösztön az emberben. Az emberiség is, meg az egyén
is késlekedést, tartózkodást mutat az igazság felé való
törekvésben. Az igazság ösztöne az értelem legkésőbbi szer
zeményei egyikének látszik. Csorbítatlan egészében színte
csupán a tudomány körébe van utalva (Mélinand).

(3) A szép ösztöne sincs határozottan körvonalazva. Leg
alább is akkor kell nagy óvatosságot tanusítanunk, amikor
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a szépnek az egyénben mutatkozó kedveléséről van szó.
A legtöbb ember kevés jelet adja az esztétikai hajlamnak.
Bizonyos pillanatokban mindenki kész az ilyen elragadta
tást kifejező felkiáltásokra: de helyes, milyen kedves, jaj,
de szép! Azonban ezeknek a felkiáltásoknak nincs komoly
tartalmuk. Csupán illemből mondjuk. Sőt akkor sem tud
juk, hogy erkölcsi, esztétikai vagy pusztán érzéki-e az érze
lem amikor valóban jelen van. Szépre való komoly, erő

teljes és folytonos törekvést az emberiség csak osztatlan
egészében mutat, egyénenkint nem. Az egyetemes emberi
ségnél a szépnek nagyarányú művelésemutatkozik. A temp
lomokban, a palotákban, a szobrokon, a képekben, a zené
ben és az irodalomban egy eszményített, megszépített világ
áll szemben a valósággal. Halhatatlan világ a múló dolgok
világával szemben. Az emberiségben hatalmas vágy él arra,
hogy megörökitse a mindenség felfedezett szépségeit.

Y) A jóra való törekvés minden egészséges szellemű

egyénben megvan. Egyértelmű a polgáriasodás után való
vággyal. A felemelkedés ösztönének is lehetne nevezni.
Erős vágy él az emberben, hogy az állati állapottól szere
tetben. izlésben, gondolkodásban, főkép gyakorlati okos
ságban minél távolabb jusson. Alig képzelhető el ember,
aki beleegyeznék abba, hogy állati életet éljen. Külőnösen

az erkölcsi felfogásra értjük ezt. Nem tudjuk szemrehányás
vagy megvetés nélkül nézni a gonosz és hitvány cseleke
deteket. A színdarab nézésekor még a rosszak is lázadoz
nak a gonoszság ellen és kívánják a bűnhödését. Még a
mindennapi, még az alacsonyrendű cselekedeteinkben is
igyekszünk messze lenni az állati színvonaltól. Hasonlítsuk
össze a művelt ember étkezését az egyszerű ember evésé
vel és a vadember falásával.

Ö) A hazaszeretet a szülőföld. az anyanyelv, a faj
testvérek, a közös mult és a közös műveltség szereteté
nek összesége. Szeretjük azt a földet, melyen születtünk,
élünk, melyben őseink pihennek, és majdan mi is por
ladni fogunk. Szeretjük azt a nyelvet, melyet édesanyánk
tól tanultunk, melyen lelkünk tartaimát legkönnyebben és
legszebben ki tudjuk fejezni, melyen érintkezünk azok-
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kal, akik szívünkhöz legközelebb állanak. Szeretjük azo
kat, akik velünk egyazon közösségben élnek, ugyanegy
multra tekintenek vissza, velünk közös eszmékért lelke
sednek és akikkel a közös munkában való részesedés örö
mei füznek össze.

Ej A legősibb, a legáltalánosabb és a legmagasztosabb
emberi ösztön az Istenben való hit szüksége. Az ember a
természetnek, a természet célszerűségének és célirányossá
gának megfigyeléséből levont egyszerű következtetés útján
eljut arra a meggyőződésre, hogy ő az egész természettel
együtt egy felsőbb gondolkodó és akaró lény műve. Ezt
a felsőbb lényt Istennek nevezi és hódol neki. Az ember
nek az Istenhez való határozott alakban megnyilvánuló vi
szonyát vallásnak nevezzük. Minden időben és minden
népnél volt és van megszámlálhatatlan vallásos jellegű cse
lekedet. Kezdetben igen változatos szertartások, áldozatok,
később az imádkozás, végre belső imádás eme cselekedetek
legfőbbjei.

Ezek az ösztönök mozgatják, vezetik és emelik fel az
embert. Az egyénnél egy vagy több ösztönnek uralma a
többi felett meghatározza az egyén jellemét. Az egyiknél
a gazdagság, a másiknál a hatalom, a harmadiknál az igaz
ság vagy a hit vágya az uralkodó. Értékes lény az, akiben
helyes rangfokozatban mindenik megvan, - az alsóbb
rendűek a felsőbbrendűeknek alárendelve. Az alsóbbren
dűek mindenkiben megvannak, mert mindenkinek elsősor

ban élnie kell. Az élet igazi értékei a legnemesebb, a leg
finomabb és a legmagasabb ösztönök. A nevelés ezekért
dolgozik.

3. Az érzelmek.

A vágynak két sorsa lehet: aj cselekedetté válik,
bj nem válhat cselekedetté.

aj Hogy a vágy cselekedetté váljék, ahhoz elég az,
hogy ne legyen akadály az útjában, vagy ha van, ez szűn

jék meg. Erre a cselekedet bekövetkezik, és nyomában jön
az öröm, az örvendezés vagy lelkendezés.
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Az öröm tehát egy cselekedethez kapcsolódó kellemes
érzés. Lehet nemleges, negatív, vagy tényleges, pozitív.
Negatív akkor, ha valamely hiány óhajtott megszűnéséhez

kapcsolódik. Ilyen például az egészség helyreállása felett
érzett öröm, a pihenés élvezete a fáradság után, az éhség
jóleső csillapítása. Pozítív, ha nincs szó hiány megszűnésé

ről, hanem valami kellemes többlethez jutottunk. Ilyen a
tudás, él művészetek élvezete, a siker, a jó bizonyítvány
okozta öröm, az a kellemes érzés, mely eltölt akkor, amikor
valami finom gyümölcsöt fogyasztottunk el, bár nem vol
tunk éhesek.

Az öröm foka azzal az erőtöbblettel arányos, mely a
cselekedet véghezvítele után fönnmarad. Hd nincs erőtöbb

let, nincs öröm sem, vagy csak nagyon csekély öröm van.
A nagy erőmegtakarítás nagy örömmel jár.

Az öröm lényeges hatása a cselekvés továbbfolytatá
sára való inger. Az örömet ugyanis ösztönszerűen igyek
szünk megtartani és fokozni. A gyermek a kedvvel hallga
tott történet elhangzása után azt mondja: még.

Az öröm élettani hatásai: "'l. vérkeringés elevensége az
egész szervezetben, de különösen a fejben, a szemek ki
gyulladása, pirosság, lélekzési inger, ami az egész testi és
lelki szervezetnek hasznára van, továbbá mozgási kedv és
a mozdulatok terjedelmessége.

b] Ha az akadály fennáll, akkor a vágy nem szűnik

meg, sőt esetleg erősödik. Az is lehet, hogy csak lappangó
állapotban marad fenn és várja a megvalósulás pillanatát.
Ebben az esetben olyan szerepet játszik, mint egy össze
szorított rugó; feszít, sűrű jelét adja rejtett létezésének és
különös hatásokat vált ki. Lappangása annyira rejtett is
lehet, hogy a figyelő, sőt esetleg maga az alany sem veszi
észre létezését és a jelentkező hatásokat nem tudja okaikra
visszavezetni. A teljesedésében megakasztott vágya követ
kező kellemetlen érzéseket váltja ki:

a) A bosszúság. Bosszúság akkor keletkezik, ha vá
~yunk teljesedését valamely tényleges vagy látszólagos
akarat akadályozza meg. Erőátalakulás történik. A vágy
kielégítésérp szolgáló és az akadálv által mpgállított pgész
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II10ZgÓSítou erő a bosszúság képében jelenik meg. Lehetet
len fel nem ismerni az egyiket a másikban.

~) Az aggodalom. Az aggodalom a vágy teljesedésének
olynemű akadályoztatása révén keletkezik, mely ellen sem
mit sem tudunk tenni. Nincs mit tennünk, mert az akadály
elhárítása felülmulj a erőnket. Remény sincs a veszedelem
elkerülésére. Az anya kívánja gyermeke gyógyulását, de
ez nem következik be. Tehetetlenül áll a beteg ágya rnel
lett.

Y) A szomorúság. A szomorúság a legkérlelhetetleneb
bül elnyomott vágy eredménye. Az egyén nem csupán a
cselekvésben, de magában a vágyban, annak további életé
ben, lélekbeli megvalósításában is gátolva van. A szomorú
ember remélni sem tud. A remény is megszúnik a lehetet
lenség nyilvánvaló gondolata révén. Az a szörnyü érzés
nehezedik rá, hogy nincs új kezdet, minden megszűnt, vég
leg hefejeződött.

Ö) A zavar. A vágy elnyomásából gyakran az egyénre
és a környezetre nézve érthetetlen viselkedések támadnak:
makacsság, indulatosság, kedélybeli átalakulások. Ha az
egyén gyenge szervezetű, az elnyomott vágyak beteges
állapotot is idézhetnek elő. Az az erős vágy, hogy hibát,
bűnt ne kövessünk el, nyugtalanságra, félelemre, majd ré
müldözésre vezet. A mélyen vallásos, de gyenge szerve
zetű egyének attól való félelmükben, hogy szentségtörést
követnek el. beteges rémüldözésbe esnek.

f) A vágy átalakulása. Az elnyomott vágy gyakran
más, alig felismerhető alakban tör felszínre. Az első vágyat
senki sem veszi észre, a létezését talán nem is sejti, csak
az átalakult vágy jelentkezik. Igy a becsvágy, az emberek
irányításának, a mások felett való uralkodásnak vágya, ha
máskép nem érvényesülhet, jótékonykodás alakjában tör
felszínre. Ebben az esetben a jótékonyság lényege, a szív
jóság, az emberszeretet alig érvényesül, hanem a jótékony
kodót az a leküzdhetetlen vágy vezeti, hogy sok embert
hatalma alatt tartson. Van barátság, szeretet, emberiesség
fitogtatása is, rnely nem más, rnint ebbe az alakba öltözött
hatalmi vágy. Az egyén azért édesgeti magához az embe-
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reket, hogy érezze, lássa és láttassa, hogy embertársainak
sorsa az ő kezében van.

1;) Az álmodozás. A vágy elnyomásának vannak távo
labbi és messzebbre kiható következményei is. Az egyén
képzeletben látja, sőt gondolatban éli azt az életet, melyre
vágyódik, de amelyet nem valósíthat meg. Sok ember szá
mára a regény, a szinmű, a művészetben bemutatott élet
jelenetek vagy embertársainak élete életszemléletté, élet
móddá válik, ha az elnyomott vágyainak megfelel. Ha azon
ban azoknak ellentmond, nem ragadja meg őket.

Minden arra mutat, hogyavisszaszorított vágyak nem
tűnnek el egészen, hanem valamilyen módon szerepet ját
szanak az egyén lelkében. Még akkor sem nyugszanak,
hanem tovább élnek, fejlődnek és kapcsolatokba lépnek,
ha sikerül a tudat alá sülyeszteni őket. A jellem nemcsak
örökségünk, vérmérsékletünk, szervezetünk, gondolkodá
sunk, felvett szokásaink és nevelési szerzeményünk összes
sége, hanem nagy, még pedig igen nagy mértékben vissza
szorított vágyaink érvényesülése is. Ezek között a vágyak
között vannak olyanok is, melyeket magunk sem ismerünk.
Nem ismerhettük meg, mert korán elnyomták a körülmé
nyek, a szülők, a nevelők, a józan meggondolás, a vallás,
az erkölcs parancsa. a szép vagy a jó érzése stb. Egyik
másik belopódzott ábrándjaink közé. de a többi még erre
is gyönge volt. Ha az emberek lelke mélyére nézhetnénk,
rengeteg ilyen száműzött vágyra akadnánk. Talán több
ilyen van ott, mint amennyi megmaradt a lélek számon
tartható tényezőjének. S ott, a tudat sötét peremén. annyira
tudattalanokká lettek, hogy ha néha egy pillanatra el is árul
ják magukat, még abban a pillanatban eltűnnek a legfigyel
mesebb kutató szem elől is. A nevelőnek ezzel a ténnyel
is számolnia kell.

4. Az indulatok.

Az indulat hirtelen kitörő, nagy erejű, jelentékeny ér
telmi és szervezeti zavarokkal járó érzelem. mel y abban a
pillanatban jelentkezik, amikor az előidéző ok fellép. Az
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érzelem sokáig, napokon át, esetleg még tovább is tarthat.
Az indulat nem, ez gyors lefolyású.

Az indulat mindig a lélek nyugalmi állapotának, egyen
súlyának hirtelen megtöréséből jön létre. Megjelenik egy
tény, támadás, találkozás, bukás, gyász vagy siker híre és
ez minket váratlanul ér. Mi egy bizonyos körülményhez
alkalmazkodtunk, ennek megfelelő testi és lelki állapotban
vagyunk s nem számítunk semmi ellenkezőnek a bekövet
kezésére. Valami mégis bekövetkezik, s erre az egyensúly
megbillen. Mi természetesen erőlködünk, hogy az új hely
zethez alkalmazkodjunk. Mindent megteszünk, hogy a bajt
elhárítsuk. Ha az erőfeszités eredményre vezet, akkor az
indulat kitörését elkerüljük, vagy legalább a lefolyását
megakasztjuk. Ha pedig az erőfeszítés sikertelen marad,
akkor kitör az indulat. Az indulat izgalmában az egész
lelki és testi szervezet részes.

A nevelőnek a következő főbb indulatokkal kell szá
molnia: a harag, a félelem, a félénkség és a hazugság.

a) A harag.

A harag olyan vágyból származó indulat, melynek
valóban vagy látszólag ellentmondanak vagyellentállnak.
A gyermek nyúl valami után. Eltesszük előle, - kitör a
haragja. A gyermek nem engedelmeskedik, - a szülő ha
ragra lobban. A kocsis megharagszik a makacskodó lóra.
Haragra gerjedünk, mert nem tudunk kinyitni egy dobozt.
Egy dolog szembeötlő ezekben az esetekben: az akaratunk
nak ellentálló makacsság izgat.

A harag az önfenntartás ösztönének támadó alakja.
Megtámadjuk azt, aki bennünket sért vagy nekünk kelle
metlenkedik. Onzésünkben van a gyökere. Lázongunk ama
ember, dolog vagy esemény ellen, mely minket megaláz
vagy fenyeget.

A haragra való hajlam mindenegyes emberben meg
van. Bár kétségtelen, hogy egyesek előbb és erőteljesebben

lobbannak haragra, mint mások. Ez a megállapítás vérmér
sékleti, szervezeti és pontosan nem tisztázható idf'gi okokra

107



vezethető vissza. A fiatalokban az új és fejlődő folyama
tok, mint a hiúság, az erő és gyöngeség váltakozása a
körülmények szerint, bőséges táplálékot nyujtanak a ha
ragnak.

A harag forrása, kiindulási pontja egy élénk vágy,
mely a megvalósulás felé halad. Már kinyujtottuk a kezün
ket egy tárgy után, már kértünk valamit, már rendelkez
tünk, vagy már mozgásba jöttünk, hogy a vágyat kielégit
sük, - s ebben a pillanatban előáll az akadály, egy másik
akarat, ez ránk erőszakolja magát és ellentáll. Ez az aka
dály rendszerint emberi akarat. Ha pedig más durva aka
rat áll ellent, mi annak is emberi erőt tulajdonítunk: a ló
nem akar ja húzni a kocsit, a kulcs nem akar a zárban meg
fordulni. Amikor a tényt szavakba foglaljuk, még abban
az esetben is az akar szót használjuk, ha nem emberről

van szó (Mélinand). Az ellenállás következtében a mozgó
sitott erő nem érvényesülhet, tehát belsőleg használódik
fel. A felszabadulás pedig gyorsitó hatású. A szívműködés,

a vérkeringés, a lélekzés, az emésztés, minden élénkül.
A harag kitörésének minden feltétele megvan. A vágy foly
ton jelen van, de új alakban, a harag alakjában. A vágy
átalakult haraggá.

Vannak esetek, amikor a harag nem ilyen szemmellát
hatólag születik a vágyból. Ilyen a hirtelen megtámadtatás
esete. Ha figyelmesebben megvizsgáljuk, ebben az esetben
is kitűnik a vágy szerepe. A megtámadtatás azt a hirtelen
vágyat támasztja bennünk, hogy megvédjük magunkat,
hogy viszont ártsunk, s ha ez nem sikerül, ha ellentállásra,
a mienknél nagyobb erőre akadunk, a vágy haraggá lesz.
Igy vagyunk akkor is, ha a haragot alkalmatlan egyén
jelenléte váltja ki. Kivánjuk, hogy ne legyen jelen, hogy
távozzék. S mivel ezt a vágyat el kell nyomnunk, haraggá
változik.

A harag az alany természete szerint kétféle lehet: az
erősek haragja és a gyengék haragja.

Az erősek haragját így jellemezhetnők: visszaesés a
polgáriasuítságban. Ezt a haragos állapotot az alacsony szín
vonal jellemzi. Durva nyelv, amilyent az ember higgadt
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állapotban nem használ. Túlzott, esetlen és ízléstelen moz
gékonyság. A verekedésíg fokozódó taglejtések. Eltorzult
arc. A tudatban elemezhetetlenül zavaros, az önellenőrzés

alól kísiklott állapot, mely annyira mehet, hogy az egyén
nem számol a következményekkel. A haragban ez a három
fokozat állapítható meg: 1. Roham, erős kitörés, a dühös
ségtől való elvakultság, üvöltözés, - tiszta állati formája
a haragnak. 2. Tettetett támadás, kiabálással, sértegetéssel
az ellenfél megfélemlítésére, meghunyászkodtatására vagy
megfutamítására irányuló törekvés, továbbá durva öröm
abban, hogy sikerül érzelmeiben megsérteni, szenvedést
okozní, gyötörni és kinozní azt, akí ellen a harag irányul.
3. A bosszúállás, amikor a haragvó hidegvérrel, az értelem
minden leleményességét segítségül hívja, hogy alkalmas
pillanatban mérgezett nyilát ellenfelére kilője, - de köz
ben ura idegeinek, nem nyilatkozik és kitörésekkel nem
árt jó hírének.

A gyengék haragjának szembeszökő jele az ellentmon
dás és az ellenállás: a dac. Nincs erejük a bosszúra és
ezért tagadó érzelmeket nyilvánítanak, durcáskodnak, ma
kacskodnak.

A dac hosszabb ideig, az alany hajlama vagy az ok
jelentősége szerint órákon, napokon, esetleg heteken át
tartó haragos állapot az illető belső vágya ellenére. Kedve
volna elmenni, - de azért is marad. Szeretne jobbra menni
- s mégis balra megy. Kezet kellene nyujtania, de nem
bírja megtenni. Az egyén az ellenkezés szellemének hatal
mában van. Még akkor is ellenkezik, ha az ő nézetét akar
juk megerősíteni. Sokszor éppen ezzel akar értesíteni arról.
hogy neheztel.

A haragnak ez a különös alakja elég korán és sűrűn

jelentkezik a gyermekeknél. Oka az ellenkező irányú vágy.
Elismerést, dícséretet, bókot várt s nem kapta meg. Kelle
metlen igazságot mondtunk nekí. Az irígység is szerepet
játszhat benne. A féltékeny szemmel nézett vetélytárs
fölébe került. A dacnak kettős célja van: l. a bosszúállás,
2. felkészülés a védekezésre, d lefegyverzésre. A bosszú
állás abban nyilvánul, hogy meg akarja alázni azt, aki őt
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megbántotta. Szavaival, tetteivel kimutatja, hogy az illető

közömbös előtte, az érzelmei hidegen hagyják, az itélete
nem fontos neki, ajándékai alkalmatlanok, figyelmességei
terhére vannak. A dacban tehát tettetés, képmutatás van.
A dacoskodó azt a látszatot akarja kelteni, hogy örül, hogy
szenvedést okozhat, és ezért nem viszonozza szeretetünket.
A védekezés szándéka ebben a gondolatmenetben jut ki
fejezésre: "Visszautasitottad azt, amit kértem? - Tudd
meg, hogy nem is kell. - Ha felajánlod, visszautasitom".
A dacos gyermek igy beszél magában, sőt néha hangosan
is. Másszóval, tiltakozik az ellen, hogy dolga legyen ve
lünk. Ne legyen többé módunkban fájdalmat okozni neki.
Nem segitettünk neki? - nem is akarja, hogy segitsünk.
Megdorgáltuk? - szidjatok, nem törődöm vele.

A harag különböző módokon fejeződhet be. Először

feloldódhat. Az erős kitörés után nyugalom, majd megköny
nyebbülés áll be. Máskor átalakul haragtartássá, gyűlöletté.

A két első várakozó, a gyűlölet pedig visszatérőtermészetű.

Ha az önuralom elég erős az akarat elleni harcra és nem
engedi kitörni, a harag eloszlik. Az is megtörténik, hogy
nem oszlik el, hanem várakozó haragtartásba megy át. Ez
kevésbbé kedvező kimenetel ugyan, de mégis nyereség,
mert a kitörést sikerült elhalasztani. Később már mások
lesznek a körülmények, kedvezőbb szervezeti állapotban
leszünk, és a harag oka nem lesz oly ingerlő.

A harag változatai: a méltatlankodás és az ellenszenv.
A méltatlankodás erkölcsi jellegű harag, melyet egy

ellenünk irányuló, de általában véve is igazságtalan csele
kedet vált ki. Nemes haragnak is szoktuk nevezni.

Az ellenszenv haragra való hajlam egy bizonyos egyén
jelenlétében. Az egyén jelenléte az ellenszenvet érzöt iz
gatja.

b) A félelem.

A félelem az önfenntartási ösztön védekező alakja.
Lehet lehangoltság, melyet valamely rossz bekövetkezésé
nek várása idéz elő, vagy lehet igyekezet arra, hogy kivon
juk magunkat egy olyan váratlanul bekövetkezett rossznak
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következményei alól. melyhez nem alkalmazkodtunk idejé
ben. A félelem tehát fékez, okosságot sugall, körültekin
tésre késztet és ebben az értelemben az életbölcseség kez
dete. A félelmet előidéző körülmények különbözö termé
szetüek és nem vezethetők vissza egyazon gondolatra.

A legősibb és legtermészetesebb oka a félelemnek a
halál fenyegetése. Egykor erre vezettek vissza minden félel
met. Életünk és testi épségünk minden fenyegetése félel
met vált ki. Ez híven visszatükrözi az önfenntartási ösztön
szerepét a félelemben.

Minden ismeretlen, bizonytalan, furcsa vagy egysze
rűen rendkívüli félelmet vált ki még akkor is, ha nem rejt
magában életveszélyt. Az árnyak, a rémek, a kísértetek,
mint rendkivüli dolgok, mindig a félelmes szerepét játszot
ták az ember életében. A nap-, a holdfogyatkozás, egy
üstökös megjelenése, egy meteorhullás gyakran fel dúlta az
emberiség nyugalmát, vagy legalábbis meghatottságot vál
tott ki, aminek szintén a félelem az alapeleme. A gyermek
mindentől fél, amit nem ismer. Az álarc felizgatja őt, hiába
magyarázzuk neki, hogy mi az. A nyomorék látása megren
díti őt, mert szokatlan dolog. A csillagos· ég, a szabad ter
mészet nagy csendje, az iskola a növendékek nagy tömegé
vel, ismeretlen nevelőivel a lelke mélyéig megrendíti. Ez a
megrendülés is féleImi jellegű.

Az éjszaka, a sötétség mindenkire nézve sokáig, talán
egész életén át félelmetesen hat. A gyermek lelkében min
den sötétség visszahatást vált ki. Nem éppen az ismeretlen
rémíti őt, hanem a látás hiánya. Szenved, ha sötét szobába
kell lépnie, még akkor is, ha szemeláttára átkutatják, és
biztosan tudja, hogy semmi sem rejtőzik benne, és minden
úgy van, mint nappal.

A fájdalom, legyen akár testi, akár lelki, sőt már annak
várása is félelmet vált ki. A műtét, a foghúzás, a verés
várása félelmet idéz elő. Ugyanigy bármilyen sorscsapás
sejtelme is.

Végre míndennemű meglepetés, még ha nem is sejtet
fájdalmat, sőt ha nem is kellemetlen, féleImi jellegű szo
rongást vált ki. A gyermekek elrejtőznek, keresik egymást
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és közben hirtelen előugranak és rémüldöznek. A színház
ban a néző megretten a pisztolylövéstől, bár látta az elő

készületeket és meg van győződve biztonságáról. Félünk
a vihartól, bár nem fenyeget a halál veszedelme. Még a
kellemes esemény bekövetkezése is vált ki félelmet. Maga
a puszta várás is aggodalmas. A gyermek remeg a dícséret
várása közben.

A félelem előidézésében nagy szerepe van a képzelet
nek. Ha a képzelet nem játszik közbe, nincs is nagy féle
lem. Aki a baj képét jobban kiszinezi, az jobban fél. A sö
tétség is azért félelmes a gyermek szemében, mert képze
lete rémítő alakokkal népesíti be. A képzelet - Pascal
szerint - a hamísítás mestere, amellyel szemben még a
legnagyobb bölcselőnek is nehéz védekeznie. Az értelem
és a valóságérzet fejlődésével a képzelet szerepe a félelem
előidézésében veszít jelentőségéből, és egyre jobban elő

térbe nyomul a tapasztalat.
A félelem lényege tehát igyekezet a veszedelem elől

való nienekülésre. Ha nincs akadály a nienekülés útjában,
a lefolyás szabályszerű. A veszély jelentkezik: futunk, me
nekülünk a nyugalomhoz. Ha a félő menekülhet, nincs idő

az indulat kifejlődésére. Minéllehetetlenebbnek látszik a
nienekülés. annál erőteljesebb az indulat. A menekülés
vágya oly természetes kísérője a félelemnek, mint a bán
tás, a támadás vágya a haragnak.

A félelem legjellegzetesebb testi tünete a reszketés.
Reszketnek a lábszárak, a kéz, az ujjak, és remeg az egész
test. Néha azonban a testi tünetek csak a cselekedetek pon
tosságának megszűnésében nyilvánulnak. Tény az, hogya
félelemben nincs biztos mozgás. További tünete a vérkerin
gési zavarok. A vér elhagyja a bőrt és a végtagokat és a
központ felé nyomul. Ennek következménye: a gyors szív
verés és a lihegő lélekzetvétel. A lelki állapot is zavaros
lesz. Az emlékezet elhomályosul, a gondolkodás határozat
lan, és az ítélőképesség tehetetlen. Az egyén a reflexeinek
van kiszolgáltatva.
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c) A félénkség.

A félénkség lélektanához mindnyájan tudnánk adato
kat szolgáltatni saját gyermekkorunk szomorú tapasztalatai
alapján. Ki ne vesztette volna el a biztosságát a félénkség
következtében? !

A félénk zavaros belső állapotot érez, melyből három
elem ütközik ki. Az első a nagyfokú, kínos. szinte a szenve
déssel határos kényelmetlenség. Ez néha annyira elvisel
hetetlenné válik, hogy kedvezőtlen jellembeli módosulá
sokra vezet. A második az értelmi zavar állapota. A félénk
nem lát tisztán, megfigyelései értelmetlenek, és eszméi ho
mályosak. A szó teljes értelmében köd borítja szellemét.
A legzavarosabb ostobaságokat mondja és ahhoz ragasz
kodik, amit el kellene hallgatnia. A harmadik az az egy
szerű, de erős vágy, hogy ne legyen félénk. A félénk ismeri
gyöngeségét, szenved miatta és igyekszik magán erőt venni,
- de hiába. Zavaros szellemében csak az az egy kérdés
áll tisztán, hogy miként menekülhetne kinos helyzetéből.

Menekülni és elrejtőzni!

A félénkséget két jellemvonás táplálja: 1. a hiúság,
2. az önbizalom hiánya. A félénk ritkán középszerű, A fé
lénknek megértésre van szüksége, de félreismerik át, a
megértést megtagadják tőle, sőt törekvésében megakadá
lyozzák. Érvényesülést keres, de fél, hogy nem ér sikert
gyakorlatlansága és a magában való bizalom hiánya miatt.
Nyugodtabb tudna lenni, ha nem hevítené az a vágy, hogy
magához méltó sikert érjen el. Figyeli magát, ezzel meg
szerzi szelleme és érzelmei finomságát és erkölcsi büszke
ségét, de nem-bízik erejében. Gyöngeségének érzése meg
zavarja, eszét veszi, magából kiforgatja: megkötözi a kezét
és lábát és megbénítja a nyelvét. Visszaemlékszik néhánv
balsikerére, fellépésének csődjére. - s ez letöri önbizalmát.

Általában a hiúság és az önbizalom hiányának össze
találkozása okozza a félénkséget, - de azért ne általáno
sítsunk. Nem mindenki hiú, aki félénk. Vannak ideggyön
geség következtében félénk gyermekek is. Az ilyen félénk
ség az idegesek szomorú öröksége, - de d gyöngéd, finom
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és érzelmes idegeseké. A sikertelenség néhány kellemetlen
tapasztalata, vagy a kényes természetüknek nem megfelelő

bánásmód kizökkentette őket nyugalmukból. Az ilyeneknél
hiányzik a feltűnési vágy.

Az előbbi két indulatot emberek és dolgok egyaránt
kiválthatják. Haragudhatunk és félhetünk emberek miatt
is, meg dolgok miatt is. A félénkség azonban csak ember,
még pedig több ember jelenlétében jelentkezik. A félénk
az emberek jelenlétével nem tud szembenézni. Az emberi
környezet fosztja meg őt természetes nyugalmától. A félénk
ség társas indulat.

Az sem elég, hogy az emberek csupán jelen legyenek.
Kell, hogy a félénk emberre irányítsák figyelmüket. Ez a
ráirányított figyelem váltja ki a félénkséget. A legfélén
kebb ember teljes nyugalommal bemegy egy gyülekezetbe.
nézökkel teli színházba, ha nyugodt a felől, hogy nem törőd

nek vele. De mihelyt valaki ráirányítja figyelmét, már ki
zökken nyugalmából, és megszállja az indulat. A félénkség
az iskolában is akkor keríti hatalmába az arra hajlamos
gyermeket, amikor a nevelő vagy társainak figyelme rá
terelődik.

A félénk egyén az ismerős környezetben elég jól mo
zog. Az indulat ismeretlen vagy kevésbbé ismerős egyének
társaságában tör ki rajta. Belépés ismeretlen emberekkel
telt terembe, megérkezés új környezetbe, igen kínos alkal
mak a félénk egyénre nézve. Még a kevéssé félénk egyén
is elveszti a lába alól a talajt más társadalmi állású embe
rek környezetében. A nemi különbség is félénkséget keltő

ok. A fiúk a leányok között, a leányok pedig a fiúk között
félénkebbek.

A természetté vált félénkség súlyos lelkí bajok elő

idézője lehet. Először zárkózottságra, majd a magány kere
sésére vezethet. A félénk mindig újabb társaságo t keres,
míg végre valamennyit kerüli. Majd folytatólag: minél
inkább egyedül él, annál félénkebb lesz. Végső következe
seiben dacossá lesz. A félénk dacol másokkal és dacol ör
magával. A másik veszedelmes járuléka a tettetés. a kép
mutatás kifejlődése. A félénk szégyenli indulatát és rejte-
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geti. Rászokik arra, hogy nem viseli igazi arculatát, hanem
gúnyos, kihívó és szemtelen modort ölt fel. Tényleg ilyen
nek tartjuk őt, pedig ez csak álarc, és a valóság az, hogy
félénk.

d) A hazugság.

A hazugság az igazsággal való szembehelyezkedés in
dulata. A hazugság származhat félelemből, hősködésből. ön
zésből, képzelődésből. beteges hajlamból és társas érvénye
sulési törekvésből.

Az emberektől való félelem a hazugságban nagy sze
repet játszik. A tiltott dolgoknak főkép a fiatalságra rend
kívüli vonzóerejük van. S a büntetéstől való félelem véde
kezésre, gyakran hamis védekezésre készteti. Ha a félelem
nek enged, megfosztja önmagát személyiségétől, mert nem
mer az lenni, ami. Dante helyesen rajzolja a hazugokat arc
nélküli embereknek.

A hősködésből származó hazugságok nem rosszíndula
túak. A hősködő nem akar félrevezetni, még csak áltatni
sem. Szórakoztatni, nevettetni akar s tudatában van annak,
hogy úgy sem hisszük el azt, amit mond. Legföljebb valami
bajból akar kimenekülni.

Az iskolai hazugságok legnagyobb része önző hazug
ság. Korunk kényeztető szelleme fokozza az ifjúságnak azt
a vágyát, hogy szabaduljon mindentől, ami terhes és kelle
metlen. Az ifjúságon túlságosan erőt vett az élet meg
könnyitésére irányuló vágy. Ezzel magyarázható a súgás
nak, a dolgozatcsempészésnek és a kész forditások haszná
latának nagyon elterjedt hazugsága is.

Az eleven képzelőerőből származó hazugságoknak oka
az, hogy a gyermek könnyen összekeveri a valóságot a
képzelet és az álmodozások anyagával. Addig foglalkozik
az utóbbival, mig valóságnak veszi. A gyermek beszéde
hangos gondolkodás, képzetköre anyagának közlése. Hozzá
járul ehhez az ellenőrző képzetek csekély volta, erős be
folyásolhatóság és a mesélésre való nagy hajlam.

A képzeleti hazugság beteges hazudozássá fajul, ha
idejében és a kellő módon nem küzdünk ellene. A hazu-
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dozó már nem is tud különbséget tenni a külső és a belső

világ anyaga között, sőt végre már maga sem tudja, hogy
mikor mond igazat és mikor hazudik. Nemcsak másokat
vezet félre, hanem magát is ámítja.

A társas érvényesülési törekvésekből származó hazug
ságok a társas érzés fejlődésének következményei. Az ifjú
azt akarja, hogy tartsanak róla valamit, meg hogy környe
zetét elbűvölje, s ezért dicsekszik, kérkedik, fitogtatja ké
pességeit, elrejt, hamisít, tagad olyasmit, ami másoknak az
ő lekicsinylésére vagy kigúnyolására adna alkalmat. A ser
dülőkor beálltával fordul ez elő, amikor az ifjút elfogja a
nevetségestől való félelem és ez nagyon nyugtalanítja lel
két. Ide tartoznak a nagyítások, túlzások és ferditések is,
melyekkel az ifjú rendszerint a maga gyengeségeiről akarja
elterelni a figyelmet.

5. A szenvedélyek.

A szenvedély hosszú ideig tartó és nagyerejű, mond
hatnók szokásunkká vált vágy. Úgy jön létre, hogy bizo
nyos irányú vágyak gyakori fellépése folytán készség tá
mad bennünk azok ápolására, és igy állandósulnak. Ez az
értelmezés világossá teszi azt, hogy minden vágyunk szen
vedéllyé fokozódhat.

A szenvedély túlzott sajátságainak kifejlődésében a
következő tényezők működnek közre:

Szerepe van mindenekelőtt az öröklőtt hajlarnnak.
A vágy már nagy erővel élt az ösökben, a szülőkben, a
nagyszülőkben stb. De óvatosnak kell lennünk. Az öröklés
nagyon rejtett befolyásoltság. Magát a tényt is nehéz meg
állapítani, de még nehezebb kikutatni azt, hogy a hatása
meddig nyúlik vissza. Egy bizonyos, hogy közrejátszik.

A második fontos tényező a kezdő hajlam ereje.
A szenvedély kezdetén rendszerint van egy felejthetetlen
pillanat, oly élénk öröm, oly erős csodálat, olyan elbűvö

lés, - vagy ellenkezőleg, olyan lehangoltság, ellenszenv,
útálat, melynek hatása alól az egyén soha többé nem bír
szabadulni. A vágy létrejön és növekszik, mert az a felejt
hetetlen pillanatot máskor is szeretné átélni.
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A harmadik tényező a szokás. A szenvedély nem szo
kás, de van benne valami megszokásszerű. Az előidéző ok
folyton hat. A jólét a gyakorlás révén, a kapzsiság a pénz
gyűjtése, gyakori nézése, a gyűlölet az egyén sürű látása
révén lesz szenvedéllyé.

A vágy erősödését előidéző utolsó ok az erőfeszítés.

Minél több gondot okoz egy születő szenvedély kielégítése,
annál jobban izgat. A növekvő akadályok, ha nem mutat
koznak eleve leküzdhetetleneknek, még tovább ingerelnek.
A növekedő akadályok fokozatos leküzdése révén lesz az
ember egy nagy eszme, a hít, a tudomány, az önfegyelme
zés, az akaraterő stb. hősévé.

A szenvedély lényeges eleme a rögeszme. A szenve
délyes megszállott. Ribot szerint a szenvedély ugyanaz az
érzelmi világban, mint a figyelem az értelem birodalmában,
vagyis az egyensúly megtörése a hajlandóságok között az
egyik javára, és ez magához ragad minden hatalmat, me ly
a lélekben az érzelemből, szeretetből vagy gyűlöletből van.
A gondolatokat és az érzelmeket nagy sietséggel az egyik
oldalra gyüjti. Figyelmi tünemény, de nincs meg benne
ennek minden sajátsága. Az értelmi figyelem lehet szándé
kos is, vagyis szabadon irányulhat egymásután különböző

dolgokra vagy a dolgok különböző elemeire és szempont
jaira. Ennek következése a jó megismerés lehetősége.

A szenvedély meghatározott és korlátolt, nem mozoghat
egyik tárgyról a másikra, hanem végzetesen odakötve időz

egy tárgyon. Ez az odakötözöttség oly erős, hogy nem lehet
ellene tenni. A szenvedély teljesen lefoglalja a tudatot és
más, főkép értelmi elemet nem enged ott megtelepedni.
A szenvedélyes megszállottként víteti magát tárgya által.
Csak erről az egyről akar tudni, erről az egyről beszél,
csak ez foglalkoztatja, és csak azok szavainak szentel
figyelmet, akik arról nyilatkoznak. A nyelveme kifejezé
sei is mutatják ezt: esztelen harag, vak düh, elvakult gyű

lölet stb. Ezt maga a szenvedélyes is megállapítja és tudja.
A szenvedélyhez rendszerint erős álmodozás kapcsoló

dik. Ez az álmodozás a szerétet tárgyát szebbé, a gyűlölet

tárgyát pedig csúnyábbá teszi. A szenvedélyes tehát szen-
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vedélye tárgyát másnak látja, mint mi. Es nem tudjuk meg
érteni, hogy mi csodálni valót lát szeretete és mi kivetni
valót gyűlölete tárgyában. Pedig mintha neki volna igaza.
A szenvedélyes csak egy dolognak, szenvedélye tárgyának
él. Ezt az egyet nézi, tehát jobban megnézi, jobban látja,
mint mi, a mással is elfoglaltak, a szórakozottak. Ö lát jól,
aki szeret, nem pedig rni, a közömbösek. Ö jól megnézi,
tehát nem lehet elfogult, - mi vagyunk elfogultak, a lelki
leg távolállók, a hidegek. A szenvedélyben van tisztánlátás,
nem a közönyben. Az anya látja és csak ő látja igazán
gyermeke kedvességét, szépségét és okosságát.

Nincs semmi hatalmasabb, de nincs semmi veszedel
mesebb az emberben, mint a szenvedély. Értéke a neki
adott iránytól függ.

Nincs hatalmasabb, mert minden erőt hiánytalanul egy
pontra gyüjt össze. Ellenállhatatlan ösztönzést ad. Egy fel
adat tökéletes megoldásának csak két módja lehet: a meg
gondolt és a szenvedélyes. A meggondolás, a módszeres
eljárás útján érjük el, hogy jól, helyesen cselekedjünk.
A módszeres munka biztosan vezet a tökéletességre, - de
hosszú úton. A szenvedély nagy feszültség, mely a magas
ságot egyetlen lendülettel éri el. Nincs nagy tett - mondja
Pascal - szenvedély nélkül. Az ember csupán a szenve
délyben múlhatja felül önmagát.

Veszedelmes a szenvedély álmodozó jellege miatt. Az
élet sokat veszthet az ábrándok kergetése által. Az ábrán
dozásban nincs akaratunk, nem vagyunk a magunk urai.
Szabadjára eresztett erő hányt-vetett játékai vagyunk, 
s ki tudja, hol kötünk ki!

Mindebből következik, hogyaszenvedélyeket nem
lehet egyetemesen megítélni. Éppen olyan tévedés vala
mennyit kárhoztatni, mint valamennyit helyeselni. Vannak
szenvedélyek, melyek mindent felforgatnak, melyek ka
tasztrófát idéznek elő, - mások ismét jótevő csodákat
művelnek. Megkülönböztetést kell tenni, kell válogatni.
S azt sem szabad felejtenünk, hogy az ember mindennel
vissza tud élni.

A fiatalság különösen érzi magában a szenvedélyek
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forrását. Szerenesés az az ifjú, aki hasznára tudja azokat
forditani. Nem ismer akadályt az, akit a szenvedélyek he
vítenek. Mindaz, amit a szenvedélyek oltanak az emberbe,
hatalmas rúgója lehet az akaratnak és felbecsülhetetlen
forrása az erénynek. Az élénk és érzékeny természetű

gyermekek - mondja Fénelon - nagyeltévelyedésekre
hajlamosak: a szenvedély viszi őket; de nagy segélyforrá
saik vannak és gyakran messzíről jönnek vissza; a neve
lés ezekben rejtett mag, mely nö és gyümölcsöket érlel.

6. Az értelem és az érzelmek kapcsolata.

Az érzelem igen elemi lelki jelenség. Az emberrel vele
születik. A gyermeknek már vannak érzelmi megnyilvánu
lásai, mielőtt egy tárgyat tapintani, megfigyelni vagy két
képet társitani tudna. Anyja ölelése megnyugtató érzést
vált ki belőle, viszont az időhöz kötött táplálkozás késése,
az éhség, a szomjúság, a hideg, a meleg, a bántó érintés, a
szokatlan zaj, kellemetlen érzelmi megnyilvánulásokra kész
teti. Hamar jelentkeznek az egyszerűbb érzelmi megnyilvá
nulások is, mint a harag, a félelem, az irígység, a rokon
és az ellenszenv.

Ezek az általában élettani körülményekhez kötött érzel
mek alacsonyabb értelmi körben mozognak és rendszerint
fordított viszonyban vannak értelmünk fejlődésével. Szirite
ellentét áll fönn köztük. Az egyén érző élete megmarad az
elemi érzelmeknél, s legfeljebb ezek visszahatási foka erő

södik, ha értelmi élete nem fejlődik. A gyengeelméjűek is
érzik ezeket az érzelmeket, talán még erősebben is, mint
más ember. A történelmi fejlődés is azt mutatja, hogy az
ember értelmi előhaladása közben állandóan törekedett
magát elemi ösztöneinek terhétől a lehető legjobban men
tesiteni. Minden polgáriasodó nép arra neveli gyermekeit,
hogy álljon ellen ezeknek a testi szükségleteknek és az
azok nyomában járó kellemetlen érzéseket kellő időben

csillapítsa le. Szorgalmazza, hogy fékezze és fegyelmezze
étvágyát és álmát. Az ilyen egyéni sikereknek elsősorban

a társas közösségre nézve vannak előnyei. A közös életre
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nézve előnyösebb. ha a testi életnek eme követelményei
szabályozva és korlátok közé szorítva vannak. De az
egyénre nézve is hasznos. A gyomor jobban emészt, ha két
étkezés között kissé megpihenhetett. Szerveink kímélese és
gondozása nyomán kellemes érzések támadnak. Ama okok
között, melyek szerepet játszanak abban, hogy az ember
tovább él, mint a körébe vont állatok, a legfontosabbak
egyikének látszik az életének fegyelmezése.

A túlzott egyéni érzelmek még akadályai is az egyén
szellemi fejlődésének. Az életfenntartás követelődző szük
ségei korlátozzák a belső életet, mert az ilyen érzelmektől

lekötött egyén túlzottan a megélhetés kérdése szempontjá
ból nézi az életet és annak nagyon kedvező értelemben
kénytelen cselekedni. Idejét és képességeít gyomra szol
gálatába állítja. Nem eléggé független és nem is lát tisztán.

A túlzott életfenntartási szükség végre nagy anyagi
teher. A kevésbbé művelt emberek jobban megélhetnének
keresetükből, ha nem lelnék oly nagy örömüket az evés
kényszerűségében. A táplálkozásnak túlnagy fontosságot
tulajdonítanak. Sokat esznek és isznak. Hányan roskadoz
nak ama anyagi gondok alatt, melyeket a gyomor túlzott
szolgálata zúdít rájuk.

A bonyolultabb érzelmek, mint a társas, az eszmei ösz
tönök, a finomabb és nemesebb szenvedélyek az értelmi
fejlődés egy bizonyos magasabb fokán jönnek létre, és a
szellemi képességek művelésével párhuzamosan halad a fej
lődésük. A megismerő szellem nemcsak értelmi gyarapo
dásra törekszik, hanem a vágyak és az érzelmek anyagául
szivbeli értékeket, kincseket is keres. A gondolkodás he
lyességének, a gondolati tartalmak világosságának, érthe
tőségének és áttekinthetőségének átélését örömérzelem, a
sikertelen vagy ellentmondó értelmi tevékenységet pedig
fájdalomérzelem kiséri. A gondolkodás belső beszélés, az
érzelmek pedig ennek a beszédnek visszhangjai.

A gondolat szó különbözö elemeket foglal magában.
A leglényegesebb megkülönböztetés az, hogy vannak a
szellemi központunk felé rnenő és eme központból kijövő

gondolataink. Az elsőket kivülről kapjuk, vagyis magun-
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kon kivül álló tényezőktől, a nevelőtől, bármely velünk
beszélőtől, írótól, könyvekből stb. jut el hozzánk és az illető

tekintélyének fedezete alatt bebocsátást kér. A központból
jövő gondolatok bennünk teremnek és mint szülötteink ke
resik a velünk való közösséget. Akár külső, akár belső

eredetű a gondolat, különböző mértékben lesz szellemünk
alkotóelemévé.

A gondolatoknak egy igen nagy része, nagy tömege
csupán átutazó vendég szellemünkben. Idegen és nem talál
rokoni fogadtatásra. Szellemünk nem veszi őket munkába.
Csupán emlékezetünknek van velük dolga, - ez átveszi s
aztán továbbadja őket. A legkülönbözőbb, a legellentéte
sebb, a legellentmondóbb gondolatok kerülnek igy egymás
mellé, - de nem lévén közösségük, hamar szétválnak.
Szellemi restségünket használják fel arra, hogy szelle
münkbe belopakodjanak. Ezeknek a gondolatoknak mi ma
gunk urai vagyunk, rendelkezünk velük, sorakoztatjuk
őket, értelmi gyakorlatokat is végeztethetünk velük, - de
ők nem uraink nekünk, nincs hatalmuk felettünk. Erőtlenek

velünk szemben. Szinte csak tartalom nélküli szók, melyek
sehonnan sem tudnak életerőt köIcsönvenni.

A felszinen maradó. erő nélküli gondolatok súlytalan
rétege alatt van egy másik gondolatréteg, mely a múló
érzelmektől táplálva ideiglenesen erőre kap. Amig az érze
lem táplálja, él és hatalma van felettünk, de amint az érze
lem hajtóereje apad, a gondolat is erőtlenné válik. Például
egy ifjú hanyagul kezdi meg az iskolai ével. Szüleinek és
nevelőinek meggyőző szavai nem tudják őt jobb belátásra
indítani s igya szorgalmát nem tudják kiváltani. Egyszerre
csak észreveszi, hogy egyik jó barátja feltűnő szépen ha
lad. Elfogja őt a szégyen érzése és ez egy perc alatt meg
teremti azt a helyesebb gondolkodást, melyet a nevelői

igyekezet nem tudott kiváltani. Kérdés azonban, hogy a
hirtelen fellángolásban lesz-e majd kitartás?

A gondolatoknak eme fajaitól - Payot J. gondolat
menetét követem - lényegesen különböznek azok a gon
dolatok, melyek a lelkünk mélyéig hatolnak, ott összegyü
lekeznek és lényünk alapérzéseivel, jellemünknek benső-
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séges és állandó megnyilvánulásaival szoros kapcsolatokba
lépnek. Itt ezekbe az erőteljes szilárd lelkiállapotokba gyö
keret bocsátanak, onnan táplálékot szívnak és belőle ösz
tönzést nyernek. A gondolat és az érzelem között oly szo
ros összefonódás jön létre, hogy nem is tudjuk többé meg
állapítani, vajjon a gondolat szivta-e magába az érzelmet,
vagy pedig ez az utóbbi ragadta-e magához amazt. A ter
méketlen gondolat lendületet nyer, ösztönzést kap és erőt

szív magába az érzelemből. Viszont, a határozatlanul go
molygó érzelem, ez az összefüggés nélküli laza halmaz,
határozott jelleget és irányt nyer, fegyelmezett és meg
többszörözött erejü árammá válik és a gondolat által ki
jelölt irányba tereli mindazt, ami vonzási körébe kerül. Az
érzelemmel párosult és szinte érzelemmé vált gondolat így
lesz igazi belső birtokunkká. Amíg csak gondolkodunk
a nélkül, hogy éreznénk is, addig a gondolat nagyon élet
telen. Az még nem igaz, amít csupán gondolunk, hanem
csak az, amit át is érzünk. Az válik igazán világossá. Az
értelem elengedhetetlenül rá van utalva az érzelem hat
hatós támogatására. A szív teszi ékesszólóvá. A lelki élet
eme titkának csodálatos megérzésére mutatnak ezek a régi
szép mondások: cor intelligens (értelmes szív). toto pectore
cogitare (teljes szívvel gondolkodni). sapiens corde (bölcs
szívű).

Ennek a gondolatmenetnek értelmét akkor látjuk vilá
gosan, ha a bukástól való félelemből tanuló ifjúnak a köte
lességteljesítésrőlvaló felfogását összehasonlítjuk egy olya
névai, aki átérzi diákpályájának fontosságát és művelődési

vágyból és tudományszeretetből tanul.
Az érzelem tehát táplálja és hajtóerőt szolgáltat a gon

dolatnak, de nem szabad föléje kerekednie, nem lehet irá
nyitója. Az irányítás az értelem szerepe. A maga rendelte
tésén túl érvényesülő érzelem zavaró elemmé lesz, káros
fordulatokat teremt és nem kívánatos megoldási módokat
fogadtat el. Az igaznak paródiájára vezet, vagyis hamisít.
Az észszerűtlen cselekedetek túlnyomó nagy részében az
érzelem játszotta a főszerepet. Tőbb szerencsétlenség szár
mazik az emberiségre a jó szívből - írja Széchenyi a
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Világ-ban -, melynek ura rossz fő, mint a rossz szívből,

melynek ura jó fő. Ribot Theodule francia lélekbúvár az
érzelem közreműködése alatt történő gondolkodásnak ezt
a nevet adta: az érzelem logikája.

A szeretet is, meg a gyűlölet is elfogulttá tesz, - ha
tűrjük, hogy a gondolat fölé kerekedjék. Moliere azt mon
dotta, hogya szeretet mindent átalakít, és általa a legállan
dóbb hibák jeles tulajdonságokká lesznek. Az uralkodó
érzelem kiűzi a szellemből mindazokat a tényeket, eszmé
ket és érzelmeket, melyek neki ellentmondanak vagy tőle

idegenek. Az érzelem közérik és a dolgok közé helyezke
dik és megakadályoz abban, hogy úgy lássuk a dolgokat,
amint vannak. Az előnyöket fogyatkozásokká és a fvgyat
kozásokat jó tulajdonságokká alakítja. Lényegesen meg
változtatja a világról való fogalmainkat. Kitörli emlékeze
tünkből mindazt, ami neki kellemetlen vagy ellentmondó
természetű. A tettek értékelését elfogult részrehajlással
hajtja végre. E miatt pályázunk azok rokonszenvére, akik
től érdekeink függenek. A csalók nagy ráható ereje rokon
szenves megjelenésükben, arckifejezésükben és beszédmód
jukban rejlik. Viszont az ellenszenves -egyén hiába téko
zolja el magát szép cselekedetekben és értékes kezdemé
nyezésekben,-nem ajándékozzuk meg őt bizalmunkkal. Le
rontjuk cselekedeteinek értékét és gondolatait kárára ítéljük
meg. Szóval, az észszerűség rovására érvényesülő érzelem
az ítéletalkotásban rossz tanácsadó. Jól mondotta Descartes,
ha el akarunk jutni az igazságra, a gondolat szabaduljon
meg az érzelem uralmától.

A magyar nevelésnek különösen számot kell vetnie
ezzel az igazsággal. Széchenyi az érzelemnek értelmünk
felett való uralmát egyik legnagyobb hibánknak tartotta:
"Szavak dagályától szédelgő magyar" - mondotta. Egy
hibánktól sem féltett annyira, mint ettől. Ime néhány ke
mény intelme: "Nemes érzelmekben sohasem maradt el a
magyar, de vajmi sokszor hagyá magát érzelmei által el
ragadtatni, és amikor hibázott, valóban egyedül érzelmei
nek fellángolása által hibázott'. "A magyar annyi nyomorú
ság dacára még mindig nem tudott okulni s nem tudta meg-
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tanulni, mikor kell felhúzni a vitorlát, mikor kell vesztegel
nie és mikor kell horgonyt vetni, hanem csak nekimegy
nagy lelkesedéssel, mint a vak légy egy másiknak." "Szá
mitson a magyar és meglátja, hogy rövid idő mulva jó szá
mítással mód nélkül előre haladend. mint fog érzelmi ko
médiák eljátszása és lázító beszédek elszónoklása által
nagyelőrelépéseket tenni." Büszke volt arra, hogy maga
erős tudott lenni ezzel a sok bajt okozó hibánkkal szem
ben. "Annyit mondhatok, hogy semmit sem tettem pilla
natnyi felhevülés következtében; de minden lépteim, min
den tetteim egyelőre kiszámított, messzeható terv szüle
ményei. Vérem meggondolatlanul s kitűzött kötelességeim
mel ellenkezőleg el nem ragadott" (Kelet népe). "A férfiúi
ébredtségnek túlzásokban csapongania nem szabad, az sem
kábulást, sem remegést nem ismer" (Világ).

A káros érvényesülést kereső érzelem gyakran értelmi
alakba öltözik, s így szerepe még veszedelmesebb, mert
éppen értelmi műveleteinkben keres érvényesülést. Útját
állja annak, hogy egy értelmi műveletben meglássuk a jobb
megoldást és hogy eljussunk a helyes megfejtésre. Irányi
tást ad arra, hogy valamit máskép ismerjünk meg, mint a
gondolkodás egyenes útján. Egy kis időre visszavezeti
az embert, a gyermeket épúgy, mint a felnőttet, az ötlet
szerűen cselekvőt épúgy, mint a gondolkodót, az egyszerű

embert épúgy, mint a tudóst, a kezdetleges tudatlanságba,
az ősember gyerekes magatartásába. "Titokzatos szellem"
gyanánt bujkál az értelemben és mindenbe beleszól, - de
nem tudjuk tettenérni.

Az ifjú, amikor az iskolai számadása nem sikerül, nem
vet számot önmagával, nem vizsgálja meg előkészülése kö
rülményeit, nem igyekszik keresni és megállapítani azt az
okot. mely a számadást elbuktatta, hanem az érzelem fe
dezete alá menekül és azt mondja, hogy megijedt, hogy
zavarba jött, hogy a tanári rosszakarat gáncsolta el. Ugyan
igy az ifjú a mennyiségtani levezetés végére érve észre
veszi, hogy nem értette azt meg, hogy nem látja tisztán a
végső eredményt, nem keresi a gondolkodás egyenes útján
a gondolatláncnak azt a szernét, melynél a megértés folya-
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mát elejtette, hanem egyszerűen megállapítja, hogy a tétel
milyen zavaros, vagy hogy ő milyen nehéz felfogású. A "ti
tokzatos szellem" áldozata a tanár akkor, amikor a meg
értést nem tudta elérni és ennek okát elsősorban nem ma
gyarázata hibáiban keresi, hanem egyszerűen az ifjúság
nak tesz szemrehányást figyelmetlenségéért. Áldozatai va
gyunk mindannyian, amikor benyomások után indulunk,
amikor állítunk megokolás nélkül, amikor a látszatot való
ságnak vesszük, amikor úgy rendezzük el a dolgokat, amint
szeretnénk, hogy legyenek, s nem amint lenniök kell, ami
kor a véletlennek, titkos hatásnak tulajdonítjuk azt, ami
kissé tüzetesebb vizsgálat után megfogható ok eredményé
nek bizonyulna.

Az érzelmek tehát maradjanak háttérben ott, ahol az
értelmet illeti a döntő szó. Az értelem irányítása szerint
igazodó ember is szeretné, hogy kedve szerint menjenek a
dolgok, de ez a vágya nem akadályozza meg őt annak látá
sában, hogy máskép mennek. Mindent ellenőriz és a kér
déseket a tényállás és az okok szem előtt tartásával oldja
meg. Ereje megfeszítésével igyekszik minden folyamatnak
a végére járni. Ha pedig ez nem sikerül, bölcsen veszi a
dolgot és bevallja, hogy nincs kellő ereje, - de érzelmi
szempontokkal nem kábíttatja el magát. A tanár észreveszi,
hogy az ifjúság nem viselkedik megfelelően. Nem fog ma
gában igy beszélni: Bosszant az ifjúság helytelen viselke
dése. Hanem ezeket a kérdéseket veti fel: Mi az oka annak,
hogy a fiúk úgy viselkednek? Mit kell tennem, hogy a
helyes útra vezessem őket?

Az érzelmek túlzott hatása alá került értelem elárulja
magát kitérő feleleteivel, határozatlan állásfoglalásaival és
folytonos befejezetlen cselekedeteivel. Ne tűrjünk kitérést,
meghátrálást! Szoktassuk magunkat is, az ifjúságot is az
értelmi erények tiszteletbentartására, hogy ne maradjanak
a szellemében zugok, melyekben megbújhat "az érzelmek
logikája". "Adj Uram tanácskozásra hidegvért és önts áll
hatatos tüzet ereinkbe a végrehajtásra" (Széchenyi).
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7. Tanulságok.

Az ember, de különösen a gyermek érzelmi életének
és az ahhoz kapcsolódó viselkedésének irányítása bonyolult
és nehéz tevékenység. Minden fínom és bizonytalan benne.
A feladat nehézségét az mutatja leghívebben, hogy a ne
velő veleszületett rátermettsége, tapintata és ihlete kérdé
sének szokták tekinteni. Vagyis az érzelmi nevelés kérdé
sében az az uralkodó felfogás, hogy a nevelő számára nem
mutatkozik semmi határozott, biztos szabályokra vissza
vezethető elvszerüség.

A nevelő az érzelmi életbe való beavatkozása közben
érzi legjobban, hogy élő anyaggal, az ifjúság alakuló lelké
vel van dolga, s igy eljárása nem merevedhet meg tételek
ben, hanem különleges leleményességgel kell alkalmazkod
nia a különleges tárgyhoz. Az értelmi anyagot lehet vizs
gálni az azonosság elve alapján, és lehet neki minden szel
lem számére érvényes értéket adni. Az érzelem kibúvik az
egyetemesítés alól, nincs feltétlen mértéke. Éppen azért a
legtöbb nevelési hiba ezen a ponton fordul elő. A nevelő

nek az érzelmi nevelés terén elkövetett hibái halomra dön
tik fáradozásainak minden eredményét.

Nincs tehát mit csodálkoznunk azon, hogy a nevelői

felfogás az érzelem nevelésének kérdésében roppant szélső

határokig nyúlik. Vannak, akik azt a véleményt vallják,
hogy "az ördög a gyermeket születésétől fogva hatalmá
ban tartja", hogy "a gyermek természetétől fogva gonosz",
hogy "csupa gyarlóság és gyöngeség". Ennek megfelelöen
a nevelés kétségbeesett küzdelem a lélek bírásáért. Ha a
gonosz természetet meg akarjuk fékezni, az ifjút lázadozó
nak kell tekinteni, úgy kell kezelni, mint valami féktelen
hadviselőt és a szigorú fegyelem pórázára kötözve kell öt
tartani, folyton ügyelve arra, nehogy gyöngének bizonyul
junk a küzdelemben. A lázadozást könyörtelenül el kell
nyomni és a lázadót büntetni, hogy biztosítsuk az aláren
deltség, a rend és a nyugalom állapotát. Vessük fel nyom
ban azt a kérdést, melyennek a nevelésnek elfogadhatat
lan voltát nyilvánvalóvá teszi: Van-e legcsekélyebb bizto-
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sítékunk arra nézve, hogy az esetleg így elért tetszetős

külső eredmény alatt nem bújik-e meg a képmutatás és a
kajánság?

Mások meg vannak győződve a gyermeki természet
jóságáról és a minden időben kísértő természetes nevelés
hathatóságáról. Ez a természetes nevelés, vagyis "az ifjú
ságnak szabadság által való vezetése a szabadságra" 
mint mondják-, ösztönszerü követelménye a társas együtt
élésnek, nevezetesen annak a szervezett társadalomnak, ami
6Z iskola. Az egyéniség, az emberi belső legbecsesebb ér
téke olyan nevelést követel, mely így fejezhető ki: Menjen
az ifjú a maga útján.

Ennek a nevelői elgondolásnak bírálatát is kérdések
ben adjuk meg. Lehet-e egyéniségről szó abban a tömeg
ben, melyben az ifjú az iskolában és az iskolán kívül él?
Nem állít-e a tömeg félelmetes akadályokat az egyéniség
kifejlődése elé? Nem lesz-e az ifjú inkább elhagyatott, mint
szabad, ebben az egyéninek nevezett nevelésben? A neve
lés közömbös magatartása esetén az ifjú hol talál támaszt
gyöngeségeivel szemben, és mi fogja ösztökélni jó hajla-
maít? .

A tapasztalt nevelő nem fogja tagadni, hogy van ifjú,
akinél csak a szigorú nevelői ráhatás helyénvaló, és már
azt is eredménynek kell tekinteni, ha sikerül elérni a helyes
viselkedés külső látszatát az alatta megbújt képmutatással
és kajánsággal; másrészt akad ifjú, aki minden különösebb
nevelői ráhatás nélkül a legszebben halad a helyes úton.
Még azt is el kell ismernünk, hogy olyan ifjú is van, aki
bizonyos kérdésekben csak szigorú ráhatással irányítható,
más kérdésekben nyugodtan szabadjára engedhető.

Eme csekélyszámú kivételtől eltekintve, a nagy több
ség csak valóban nagy nevelői rátermettséggel, tapintattal
és leleményességgel irányítható. Minden okunk megvan
annak elismerésére, hogy az ifjúság általában jószívű és
jóakaratú, de viszont senki sem tagadhatja, hogy befolyá
solható, tele van rossz szokásokra való hajlarnokkal. és
kevés az ereje az állhatatossegre. Számot kell vetnünk laza
lelkiismeretével. korával járó könnyelműséggel, szelebur-
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diságával, hanyagságra való hajlamával, ostoba képzelgé
sével és csapongó gondolkodásával, mely időnkint még a
legjavát is megdöbbentő esztelenségekre ragadja. A neve
lönek állandóan őrködnie. lesben állnia, az ifjúságot figyel
nie kell, hogy a lelkébe lásson és megismerje. Igy kell fel
fognia hivatásást: Tudnom kell, hogy előreláthassak és gon
doskodhassam.

A nevelőnek tudnia kell, hogy milyen az ifjúság lelke,
milyen befolyás alatt áll, milyen inditóokok irányitják.
Előre kell látnia, biztosan kell tudnia, hogy bizonyos hely
zetekben hogyan fog az viselkedni. Az ifjúság életében
mindig vannak veszedelmes helyzetek és pillanatok. A ne
velő lássa meg ezeket és óvja az érdekelteket. Egy előre

látó ember általában két embert ér, - de a nevelésben egy
egész csapatot. Az ifjúság botlásai és bűnei megfeledke
zések és meglepetések következményei. Az ifjú állhatat
lan, minden fuvallatra megmozdul. enged a szédületnek,
nem számol a következményekkel, - gondolkodjék he
lyette a nevelő, legyen ő az esze. A rosszal szemben való
ellentállás gondolata a szellemben nem jelentkezik magá
tól a veszély pillanatában, - jelentesse meg a nevelő és
tartsa azt készen. Orökös őrtállók vagyunk, és a szerepünk
szüntelen ismételni: Figyelem! Vigyázz! Ovakodj! Gondolj
rá! Emlékezz rá!

A nevelő elsősorban nem rendőr és nem bíró, hanem
sokkal inkább lelkiatya, lélekirányitó, őrködő és vezető.

Az ifjúban segitségre szoruló lényt lát, kit bölcs türelem
mel lehet erősíteni. Mutatja az utat, elsimitja az akadályo
kat és elkerülteti a kelepcéket. Irányitani annyi, mint előre

látni és megakadályozni. A nevelő rendeltetése - ameny
nyire csak lehet - nem a hibák javitása, hanem azok meg
akadályozása. Könnyebb megóvni a bajtól. mint abból ki
gyógyítani. A hiba, a baj rossz szokás, mely kezdődik, erő

södik és majd végleg megszilárdul, - legyen az akár
helyesírási, akár beszédbeli, akár értelmi, akár erkölcsi
hiba.
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a) Altalános irányitások.

Az érzelmek nevelésének főelve az legyen, hogy igye
kezzünk azokat az értelem irányító ereje alá terelni. Hal
lunk olyan nevelési felfogásról is, hogy a nevelés legyen
észrevétlen, a gyermek ne is sejtse, hogy hatni akarunk
rá. Nagy tévedés I Ellenkezőleg, a nevelésnek a gyermek
értelmi fokához mérten mindig tudatositónak kell lennie.
A gyermek mindig tudja, hogy mit kivánunk tőle, továbbá,
hogy miért ezt és nem mást, miért ennyít és nem többet
vagy kevesebbet. A tudatosítás útján tudjuk érvényesíteni
azt a jó gondolatot, hogya gyermek mindig érezze, hogy
minden követelésünkben az ő érdekéért, a jövőjéért és bol
dogulásáért való aggodalmunk nyilvánul meg.

Az értelem álljon már ott az érzelmek forrásánál, a
vágyak ébredésénél. A helyes meggondolás, a józan be
látás és megítélés irányítsa vágyaink keletkezését, hogy
több lehessen a teljesedő és minél kevesebb a visszaszorí
tott vágy, és ennek következtében sok a lelkesítő öröm és
kevés a lehangoló bánat. Az okosság .igyekszik inkább ön
magán uralkodni, mint szembeszállni a végzettel. Inkább
magát akarja legyőzni, mint a világ rendjét megváltoz
tatni. Úgy veszi a tényeket, amint jönnek és az embereket,
amint vannak.

Az értelem harcol ama apró, az életben nagyon kelle
metlen túlérzékeny tünetek ellen, melyek némelyik gyer
mekben a növényektől. rovaroktól, egyes ételektől. a talán
nem vonzó külsejű emberektől, az öregektől és a betegek
től való idegenkedésben, esetleg undorodásban nyilvánul
nak meg. Fénelon meg a halott látásához is szerette volna
hozzászoktatni az erősebb idegzetű gyermekeket. Mindezek
emberi dolgok, valamennyiünk emberi voltával együttjáró
jelenségek, tehát meg kell velük barátkoznunk.

Szoktassuk rá az ifjúságot, hogy minden bántó érzés
jelentkezésénél, minden kellemetlen helyzetben, melyet az
élet elmaradhatatlan bajai zúdítanak ránk, vesse fel ezt a
kérdést: Bírok-e segíteni rajta? Ha komoly mérlegelés útján
igenlő feleletet adhat rá, akkor minden erejével igyekezzék
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megakadályozni a fenyegető, vagy megszüntetni a már be
következett bajt. Ha pedig tagadó feleletet kénytelen rá
adni, akkor harcoljon a csak kárt okozó fájdalmas érzés
felülkerekedése ellen. Az életet meg kell szabaditanunk a
felesleges vagy káros érzelmek uralmától. Nem azt akar
juk mondani, hogy teremtsünk színtelen, vizenyős érzelmi
életet, hanem csupán azt, hogy az életen rágódó apró érzel
mességeknek ne legyünk rabjai. Az egyén szabadságát ezen
a téren is biztositani kell. Az érzelmi feltételektől függő

élet nem szabad. Éppen olyan megaiázó dolog érzelmeink
től függeni, mint más hatalomtól.

Az értelem az érzelmeket átalakithatja, erejüket csök
kentheti, vagy fokozhat ja, vagy közömbösitheti. Gondola
lainknak feltétlen urai vagyunk, épúgy irányithatjuk őket,

mint ahogyan mozgásokat végezhetünk tagjainkkal. Az
érzelmek felett azonban közvetlenül nincs hatalmunk, de
az értelem révén módosithatjuk őket. Az érzelmi körülmé
nyek megfelelő értelmi beállításával magunkat olyan lelki
állapotba hozhatjuk, hogy egy kellemetlen ügyet kevésbbé
kellemetlennek, sőt többé vagy kevésbbé kellemesnek érez
hetünk. Például előre örülök annak, hogy szinházba mehe
tek egy olyan darab előadására, melyről azt hallottam,
hogy nagyon szép. Az utolsó pillanatban közbejön valami,
nEm niehetek el, s ez bánt. Elképzelem azt az örömet, me
lyet az értékes mű és a jó előadás látása szerzett volna, GS
e miatt van a bántó érzésem. Ekkor eszembe jut, hogy az
előadás a késő éjszakába nyult volna, éjféltájban érkeztem
volna haza, fáradt lettem volna, másnap nem lettem volna
képes hivatásbeli kötelességemnek pontosan eleget tenni.
Ez megnyugtat, és a bántó érzés elmúlik. Ime egyazon tény
két arculattal, először a fájdalom, majd az öröm érzésének
kíséretében. Megvan rá a lehetőségem, semmi erőltetésnem
kell hozzá, hogy akár az egyik, akár a másik beállításban
nézzem. Csupán azokat a kisérő jelenségeket kell meg
felelően értékelnem, melyek a különböző érzelmeket fel
színre hozzák. Mind a két beállítás észszerű. Ezt a tanul
ságot más esetekre is kíterjesztve biztosíthatjuk az értelem
felsőbbségét az érzelmekkel szemben.
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Az érzelmek rendszerint ellentétként állanak egymás
sal szemben, mínt hazugság-őszinteség, harag-türelem, 
s igy az érzelmi nevelésnek is két útja van: gátló és ösz
tönző, más szóval visszatartó és megnyerő. A gátlás, a visz
szatartás révén a nevelés a méltatlan gerjedelmektől meg
óvni törekszik. Kívülről akar hatni a lélekre. Eszközei a
lebeszélés, a tiltás, a fenyegetés, a dorgálás és a büntetés.
Ez a mód visszatart a rossztól - bár ez sem bizonyos -,
de kevés reményt nyujt arra, hogy azt gyógyítja is. A má
sik mód az ifjúságot a nemes érzelmeknek megnyerni törek
szik. Az ifjúságot olyan életfelfogásra és életmódra igyek
szik szoktatni, melynek fényében az élet kínos mozzanatai
bántó, zavaró, leverő és romboló erejüket vesztik. Érezteti
az ifjúsággal, hogy a törvények, a fegyelmi szabályok és a
lendeletek a lélek szolgálatára vannak, nem pedig meg
Jordítva. Eszközei a becsületérzésre. az emberi méltóságra
és a belátásra való hivatkozás. Az ifjúsággal való lovagias
bánásmódot szorgalmaz, mert tudja, hogy amikor ez a tár
sas ösztön erősödését érzi magában, nagyon vágyódik a
megbecsülésre. Az emberi méltóságot megbecsülő bánás
mód hatása alatt - mondja Foerster - még az az ifjú is
felemelkedhet, akiben az Isten képe már elhomályosult.
Minden erkölcsi szépnek a becsületérzés az alapja. Az a
nevelő, aki a becsületérzést kíméli és nemesíti, nagy ered
ményeket érhet el. Ez a lelki dísz sok alsórendű érzelmet
[elszív és sok értékeset magával hoz. Ha a nevelőnek sikc
rül elérnie azt, hogy bizonyos cselekedeteket maga az ifjú
ság is alacsonyaknak, lealázóknak, méltóságán alul állók
nak bélyegezzen, hatalmas fegyvert kapott a kezébe. Az
ifjúság lelke tele van helyes ösztönökkel. de ezek még fej
letlenek és következetlenek. Tele van sok jóakarattal, de
egyszersmind sok téves eszmével és helytelen itélettel.
Kegyetlenség és szánalom, önzés és lemondás, az igazság
vágya és hazugság, gyűlölködés és szeretet homályos bi
zonytalanságban, az ellentmondások sejtelme nélkül jól meg
férnek a lelkében egymás mellett. ítéletei folytonos ellen
örzésre, helyesbítésre és kiegészítésre szorulnak. Ha fel
vetjük előtte ezt a kérdést, hogy mi il becsület, - még m: g
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közelítöleg helyes feleletet sem tud rá adni. A nevelő köte
lessege a tudatosítást elomozditani és odahatni, hogy az
itjusag az erkoícsí kovetelmenyeket a maga által helyesnek
ensmert törekvesek és érzelmek velejarcrnak tekintse. Az
Hjusag csak ezen az úton érti meg az iskolát, majd az
iskola réven önmagát, végre az életet is.

A valóságok és a rávezetés korában élünk. Az erkölcsi
nevelésnek ezzel a ténnyel számot kell vetnie. Nézzünk az
ifjúság lelkébe és olvassuk ki onnan az elvont erkölcsiség
bemutatása ellen való elkeseredett tiltakozását. Hirdessuk
a valóság nyelvén az erkölcsöt. Gyakorlati módon kuzdjük
le az erkölcsi törvénytől való Idegenkedéset. Induljunk ki
a tulajdon tapasztalataiból, értessuk meg vele cselekede
teinek és azok következményeinek összetuggését, igy szak
tassuk rá cselekedeteinek az erkölcs alapjan való megité
lésére és innen lassan, nagyan lassan, tokról-fokra emel
kedjünk fel az erkölcsi igazságra. Az iskolai életben elö

forduló összes botlások, vetsegek és bűnök, kicsinyek és
nagyobbak, mind alkalmasak az ilyen általánositásra vezető

megbeszélésekre.
A szigorúbb nevelési módot, a dorgálást, a fenyítést

és a büntetést mindezek ellenére nem mellőzhetjük. Bár
mennyire kétségbevonják is a szigorú nevelés ész-, helye
sebben lélekszerüségét, az mégis részben az igazság homá
lyos sejtesén alapszik. Vannak és mindig lesznek gyerme
kek, akikben a lelki érzékenység csekely, és így a jóra
való készséget csak érzéki ingerekkel, fájdalom okozásá
val vagy kilátásbahelyezésével lehet bennük fönntartani.
Az érzéki ráhatással dolgozó nevelés azonban távolról sem
egyenértékű a lélek nemesebb érzelmeire épitett neveléssel.
Amaz eme utóbbi mellett csak megtűrt nevelési módnak
tekinthető. Minden nevelést a lélekre való hatással kell
kezdenünk, s ha ez következetesen csődöt mond, akkor,
de csakis akkor, lassú fokozatossággal vehetjük igénybe
az érzéki ráhatás módjait. Ezek sohasem lehetnek végleges
nevelési módok. Bíznunk k.ell abban, hogy a lelki ráhatás
módjaira visszatérhetünk. S mihelyt némi reményünk van
azok sikerére, vissza ís kell rájuk térnünk. Sohase hagy-
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junk fel ezzel a fáradságos, de előbb-utóbb feltétlenül ered
ményre vezető kísérletezéssel. Az a nevelő, aki mindig és
minden gyermekkel szemben egyetlen nevelői gondolatra
építi eljárását, kellemetlen csalódásoknak nézhet elébe.

Az érzéki ráhatás legdurvább alakja, a testi fenyítés
- ha alkalmazása elkerülhetetlennek látszik - álljon a
nevelési módok legvégén. A legenyhébb alkalmazása is a
legnagyobb megszégyenítésszámba menjen. Tekintse igen
megalázónak az, akit sujtani kell vele, sértőnek önmagára
az, aki alkalmazni kénytelen, sőt érezzenek fájdalmat azok
is, akik a jelenetnek tanui.

A helyes nevelői gondolkodás az érzelmek és a test
szervei között fennálló kapcsolatot is jól értékesítheti az
érzelmi nevelés javára. Az érzelmek - mint tudjuk - testi
jelenségekkel vannak kapcsolatban, melyek elősegítik létre
jöttüket és növelik erejüket. Lélektani törvény az, hogyha
két elem gyakori kapcsolatban lép fel, akkor az egyiknek
megjelenése a másikat is előhívhatja. A vallási cselekede
tek, a keresztvetés, a térdhajtás, az ég felé való nézés az
embert áhitatos hangulatba hozza. A vallás szertartásainak
szépsége és mély értelme ellenállhatatlanul megragadja még
a kevéssé vallásos érzésű embert is. Ki ne rendülne meg
abban a magasztos pillanatban, amikor az orgonaszó el
hallgat, s a hívek serege térdre borulva, fejét lehajtva mel
lét veri. A haragnak ís szüksége van arra, hogy helyünk
ról felugorjunk, hogy fenyegető mozdulatokat tegyünk,
hogy kiabáljunk stb. A gyermekek tréfából ingerkednek,
megütik, taszigálják egymást. míg végre haragosan össze
kapnak.

Az érzelem külső nyilvánítása a mi ügyünk. Majdnem
egészen tőlünk függ, hogy létrejöjjenek-e a velejáró testi
tünetek vagy sem. A nem kívánatos érzelmektől tagadjuk
meg ezt a támaszt, vegyük el ezt az egyik éltető erüket
és így álljuk útját a veszedelmes kezdeteknek. Víszont a
nemes érzelmeknek adjuk meg ezt a segítő erőt. Mi marad
meg a haragból, ha nem kiabálunk, nem hadonászunk és
nem villogtatjuk szemünket? - Úgyszólván semmi. A test
tartás a lélek beszéde. - mondja Szent Ambrus. Pázmány
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szerint pedig: Az okos ember a külső cselekedetekből jelen
séget vehet a belső erkölcsökről ... és mint a vizben ábrá
zatunk, úgy látszik külső cselekedeteinkben szívünk állása.
A finom magatartás és a helyes viselkedés legyőzi a vér
mérsékletet. A viselkedés finomsága beleviszi a finomsá
got az érzelmekbe is. Szoktassuk az ifjúságot tapintatos
beszédre, finom hang használatára és rokonszenves fel
lépésre. Szorgalmazzuk, ho~yha velünk érintkezik, ille
delmesen jelenjék meg, nézzen a szemünkbe s beszéljen
emelt hangon, nehogy a lesütött tekintet és az értelmetlen
beszéd mögött megbújjék a félrevezetés vagy a hazugság
szándéka. Az iskola padján az ifjúság fesztelen, de szép
testtartással és ránk irányított tekintettel üljön, nehogy az
elernyedt tagok révén a lustaság hatalmába kerítse a szel
lemet. Az ifjak egymás között se engedjenek meg maguk
nak semmi izléstelenséget vagy durvaságo t. Érintkezésük
legyen illedelmes. Köszöntsék egymást, amikor találkoznak.
A kicsinyek közeledjenek a nagyokhoz bizalommal, ezek
pedig fogadják őket szeretettel. A viselkedés szépsége ve
zeti be a szellembe azt a nyugalmat, melv minden helyes
meggondolásnak feltétele. Egy nevelőintézet ifjúságának
testületi felvonulása alkalmával tanusított magatartása, az
óraközi szünetekben való viselkedése, d lépcsőn való le
vonulása és az épületből való távozása szinte egész lelkü
letét feltárja.

Az érzelmeknek az a sajátságuk, hogy maguk is módo
sitják egymást. Az erősebb érzelmek éppen nem kimélik a
gyöngébbeket. A hiúság a legtöbb emberben oly erős, hog v

gyakran sok értékesebb érzelmet kiszorít a tudatból. A hiú
ság sugalmazására áldozza fel az ifjú a korának megfelelő

érzelmeket. Viszont hiúságból kerüljük például a haragot,
a félelmet, a durvaságot stb., mert ezek szégyenletes álla
potok, és hiúságból ápoljuk az illem és a jómodor követel
ményeit. Az jJlik nagyszerű úttörője sok finomabb érze
lemnek, mig a nem illik hatalmas gátló tényező. A szere
tetben legyőzhetetlen erő rejlik. Az anyai szeretet gyer
mekéért túlteszi magát még a becsület hatalmas kérdésén
is, - ha becstelenül is, csak éljen a gyermeke. A tetőfokon
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álló érzelmek, a szenvedélyek különösen mohók. A tudo
mány-, a művészet-. az utazás-, a sport-, vagy más kisebb
jelentőségű szenvedély, mint a sakk-, a bélyeggyüjtés stb.
szenvedélye csodálatos menedékünk lehet káros szerivedé
Ivek ellenében. Nem hinnők, hogy az emberi, az egyéni
méltóság, a becsület, az igazság szenvedélye nem mérkőz

hetnék diadalmasan sok gyarlósággal! A szép kedvelése,
a haza- és az istenszeretet mennyi alsórendű érzelem elől

elszívja az éltető talajt. Boldog az, aki szenvedélyes oda
adással űz valamely bűntelen foglalkozást! Boldogok a tu
dósok, a művészek, a könyv, a sport, a kötelességteljesítés
szenvedélyes barátai, mert hasznos szenvedélyükkel bizo
nyára károsakat győznek lel

Neveljünk az ifjúságban erőteljes érzelmeket. A szen
vedély gazdag lelkületet teremt és erőteljes iramot ad. Nem
elég megértetni az ifjúsággal a kötelesség mibenlétét, -
legyen a kötelességérzet rajongója. Nem elég dolgoznia, 
gyűlölnie kell a semmittevést. az unalmat és annak alkal
mait. Nem elég, hogy járatos a tudományban, a művészet

ben, az irodalomban, - lángoljon érte. Nem elég, ha meg
érti a becsület, a hűség, a tisztesség, a tisztelet, a szeretet,
az őszinteség eszméjét, - de legyen annak tántoríthatatlan
lovagja. Necsak ismerjé hazája történetét. irodalmát, föld
rajzát, - hanem legyen annak lánglelkű gyermeke. Necsak
higyjen, bízzon és reméljen, - hanem legyen az Isten
rabja.

A példa érzelemkeltő hatását szóval ki sem lehet fe
jezni. Az elemzés még a bonyolultabb esetekben is rávezet
a példa hajtóerejére. A nemes érzelmek virágzása, a kör
nyezet, a család, a barátok jó példájára, a nem kívánatos
érzelmek elburjánzása pedig a jó hiányára vagy a rossz
közvetlen hatására mutat. Kiszámíthatatlan jó vagy rossz
nevelőhatás árad minden emberből azokra, kik vele érint
keznek. "Aki erkölcsileg bármily kicsinnyel felsőbb 
mondja Széchenyi -, az terjeszt; midőn a bár hajszállal
alantibb csorbít." Különösen a nevelő, a szülő, a tanító
és a tanár példája, akár törekszik rá, akár nem, állandó
ráhatás, megfigyelés és utánzás tárgya. Egyébként senk j,
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egy életkor sem vonhatja ki magát a példa hatása alól.
Ezzel minden egyénnek számot kell vetnie. A gyermekkel
szemben az erkölcsi életközösségnek minden feltételét min
denkinek éreznie kell. Ezzel nemcsek az ő személyének
tartozik, hanem a társadalomnak is. Felesleges, hogy bárki
is tudatosan, vagy éppen szándékosan állítsa oda magát
példaképül az ifjúság elé, de az elengedhetetlen, hogy mín
denki emberi megtestesülése legyen az ifjúság szemében
mindannak, amit tőle követel. Senki sem zárkózhat el
annak látása elől, hogy a jó példaadás minden embernek
kötelessége. Felnőtt volta senkit sem ment fel semmi alól.
Az élemedett kor is csak annyi mentségre számíthat,
amennyi ezt a kort minden más tekintetben megilleti.
"A gyermekre - mondja Pázmány' - nagy tekintetnek
kell lenni, azért, ha éktelent akarsz cselekedni, zabolázzon
meg fiacskád jelenléte."

Az erkölcsi nevelés története azt mutat ia, hogy az em
ber mindig nagy, magasztos, sőt megközelíthetetlen példá
kat állított az ifjúság elé. Az ilyeneknek nagvobb vonzó
erőt tulajdonított, mint a tárcvílazos igazság túlzás nélkül
való kifejtésének. Az erényt követő boldogságot, a gonosz
ság nyomában járó szenvedést a valóságot messze túlhaladó
méretekben szokta bemutatni. Ezt ne tévessze szem elől a
nevelő. A tapasztalás Igazolása nélkül ez a szokás nem vált
volna általánossá.

Az érzelmi nevelésben van egy igen jelentős tényező,

melyre a nevelők ritkán szoktnk figyelmet fordítani. Ez az,
hogy az egész iskola is és külön annak minden osztálya is
és bármely több ifjú eQyütt: tömeg. S elkövetik azt a hibát,
hogy a gyermek mellett nem veszik észre a gyermekek
sokaságát, a tömeget. Az egyéni lélektan által sugallt gon
dolatokat az egész osztálvra. a tömegre is alkalmazzák s
zavarba jönnek, amikor tapasztalniok kell, hogy azok hatás
talanok maradnak.

A tömeg külön lénv. Külön létezése, jelleme. szokásaí
és viselkedése van. A tömeg izgékony, befolyásolható. Az

1 "A fiaknak istenes nevelésükról" sz616 beszéd.
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ész könnyen cserbenhagyja, és az érzelmek uralma alA
kerül. Érzelmei az önfeláldozásig, a hősiességig, sőt - saj
nos - a bűníg fokozhatók. Ellenséget lát mindenkiben, aki
őszinte meggyőződéssel keresi érdekeit és vakon hisz
annak, ki alsóbbrendű ösztöneinek hízeleg.

A tömegben minden egyén veszít egyéniségéből. Más
kép gondolkodik, máskép érez és cselekszik, mint egymagá
ban szokott. A tömeglélek zsákmányul ejti, öntudata el
homályosul. képtelen gondolkodni és fékezni hirtelen fel
ébredt durva ösztöneit. A tömeg az egyént visszaveti ősi

nyers vadságába.
A felfelé haladó osztályok ifjúsága egyre jobban tömeg

jellegű lesz. Ez annál jobban érezhető, mínél népesebb az
iskola. A hosszú együttlét, a közös érdekek egységes gon
dolkodást és érzelmeket váltanak ki belőlük és tömeggé
sűrítik őket. A nevelő meglepődve érzi. hogv a külön-külön
kedves, szeretetreméltó, udvarias ifjak a tömegben elvesz
tik szép lelki tulajdonságaikat és nemcsak kicsúsznak 1\

kezéből. hanem távoJodnak is tőle. közömbösekké válnak,
sőt ellenséges magatartást is tanusitanak. A névtelen tö
meg nvüzsgésével felelőtlenséget és ezzel bűntetlenséget

biztosit magának, ami még a mérsékeltebbeket is megszé
díti.

Az Iskolában és az osztályban előforduló hibákért nem
csak az egyén felelős, hanern az egész iskola vagy az osz
tálv is, - a tömeg. Itt kell kezdeni a gyógyítást. Mennyire
kizökkenti az ifiakat tárgvilal?osságukból az a vázvuk, hogy
jó hatást keltsenek, hogy hálás nevetést fakasszénak és
hoev jó társalkodószámba menjenek. Az ifjak követik egy
mást. mint a nváj akolomoost. Szézvenkeznek jó tulaidon
sáPöik miatt és mindenáron fékteleneknek és durváknak
tettetik macukat. FeQ'velemsértéseiknek és felvett rossz
szokásaiknak az elszigetelődéstől való félelem az oka: a
tőmepszellem által szentesített visszásság. Már itt látható
a tátsadalomnak az el!vén lelkiismeretén való zsarnoksága,
Ez a fájdalmas felismerés adta Kempis Télmás tol1ára eze
ket a keserű szavakat: Velahányszor emberek között vol
tam, kárommal tértem vissza.
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A nevelőnek a tömeg felett is uralkodnia kell, ha nem
akar áldozata lenni. Sűrűn érintkezzék minden egyes ifjú
val külön is, ismerje meg őket és rajtuk keresztül keresse
d betekintést a tömeglélekbe. Nagy gondja legyen a veze
tőkre, a hangadókra. Vagy tartsa őket sakkban, vagy - s
ez még jobb - nyerje meg és használja fel őket. Minden
esetre vegyen tudomást a tömeg létezéséről és ne tartsa
magát távol tőle, hanem közeledjék hozzá.

Az érzelmi neveléshez a tantárgyak is bőséges anya
got szolgáltatnak, csak a nevelő legyen eléggé leleményes
azok kihasználásában.

A vallástan főképen erkölcsösiteni akar. A művelt né
pek erkölcsi eszményeiket emberemlékezet óta abibliából
meritették és annak irányitásai szerint épitették ki. A bib
liai történetek nem öncélúak, hanem azért az erkölcsi esz
méért vannak, melyre rávezetnek. A vallástan erkölcsi
kivánalmait a legeszményibb rnérték, az isteni parancsok
alapján írja elő.

A szépirodalomnak is roppant nemesitő ereje van.
"A költők - mondja Horatius! - a gyenge gyermek
dadogó ajkait alakitják, hallását a goromba beszédtől elte
relik, érzelmeit finomitják, szeretettel jó tanácsokat adnak.
melyek a lélek rideg keménységét meglágyitják, a hara
got és az irigységet kiirtják; daluk nemes példákról énekel
és igaznak bizonyult eseményeket állit az ifjúság elé."
A költészet nemesit belső tartalmával, mert lelkünket ki
ragadja a köznapiságból, minden nemes érzelmet megismer
tet és táplálja eszményi hajlamainkat. A gondolatokat is
úgy mutatja be, minha érzelmek volnának, és mind a kettőt

szemléletes képekbe tudja öltöztetni. Eszményi szándékból
fakad és eszményt fejez ki s ezzel az olvasót is finom érzé
sűvé teszi.

A költő érzelmeit egész melegségükben akarja kífe
jezní s ezért nagyon szabadon bánik tárgyával. Elemeit
kedve szerint való rendbe rakja, nem idegenkedik a szer
telenségektől és túlteszi magát a valóságon és az igazsá-

I Ep. II. I. 126.
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gon. A költő eme szabadsága révén oly nagy hatással tud
lenni az ifjúság érzelmi világára, mellyel a valós világ
semmiféle ténye nem versenyezhet.

A szépirodalom mindig a nemzeti szellem alkotása és
igy szorosan tapad ahhoz a talajhoz, melyen termett. Belőle

ismeri meg az ifjúság nemzete vágyait, érzelmi világának
csodálatos változatait, képzeletének gazdag játékát, belőle

tudja meg, hogy a nemzeti lélek az öröm napjaiban miként
lelkesedett, majd máskor milyen borongásai és fájdalmai
voltak, és igy általa és vele tanul meg nemzete fiává
lenni.

Azonban nem minden szépirodalmi művet írtak az ifjú
ságnak. A tananyagban csak olyan irodalmi műnek van
helye, melyből az érző lélek nemes hasznot húzhat. A ne
velő szempont feljogosit arra is, hogyaművekből az ifjú
ság lelkületét sértő részeket kihagyjuk. Ha a karmesternek
joga van ahhoz, hogy a zenei műremekeket a zenekari ha
tás, a színházi rendezőnek pedig, hogya drámai műveket

a színpadi hatás kedvéért átdolgozza, akkor a nevelőt ezer
szeresen megilleti az CI jog, hogy az irodalmi remekekből

a nevelési szempontból káros részeket kihagyja.
A történelem a nagyot, a magasztosat, az eszményi I

állítja szemünk elé. A fenkölt gondolkodást, a lángoló ér
zelmeket és az áldozatos küzdelmeket és ezzel hasonló lel
kületre nevel bennünket. A tényeket erkölcsi tartalmú el
mélkedésekkel kiséri és ezáltal a nagy ösök iránt való
kegyelet ápolója lesz. Megtanít kegyeletes érzéssel foglal
kozni a mult folyamán összegyüjtött kincsekkel és ezzel
megteremti és műveli történelmi érzékünket.

A jó földrajztanítás nem is csak érdeklődést vált ki a
szülőföld iránt, hanem odaadást teremt, belegyökerezteti
abba a gyermeki lelket, mint ahogyan a növény össze van
nőve a talajjal. A hozzáfűződő természettudományí tanul
mányok, az ásvány-, a növény- és állatvilág feltárása még
jobban kimélyíti az ifjúságnak a szülőföldről való ismere
teit, fokozza büszkeségét és erősíti hazaszeretetét. Továbbá
az, aki mélyen belepillant a Mindenható alkotó műhelyébe,

alázatosan, mélven meghajol a Teremtő végtelen hatalma
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és jósága előtt. A világ roppant nagysága, annak csodás
belső összhangja egyenes úton tereli a mélyen érző fiatal
lelket annak alkotója, fönntartója és kormányzója felé.

A mennyiségtanról azt tartják, hogy hidegen hagyja
az érző lelket. A nevelő azonban II kérdések megoldására
szolgáló formulák jelentőségének jó megvilágitása útján az
értelmi erő felemelő érzésével töltheti el a szellemet és azt
az elbűvölésig fokozhat ja.

Az érzelmi nevelés temérdek mozzanatát a meleg sze
retetnek kell áthatnia és összefognia. Egy kedves arc többre
képes, mint egy fegyveres katona, - énekli Musset egyik
kedves költeményében. Az igazi szeretet habja saját erejé
vel lök félre minden akadályt. - hirdeti Széchenyi a maga
fönséges egyszerűségével. A szeretet teremt engedelmes
séget. A szeretetből fakadó engedelmesség a gyermeknél
pótolja a belátás hiányát, létesiti a szükséges gátlásokat.

majd megismerteti, aztán megkedvelteti a helyes erkölcsi
felfogást. A gyermeknél tehát a szereteten alapuló feltétlen
engedelmesség érvényesül. A serdülő felett a tiszteleten
alapuló tekintélynek van hatalma, mely kiváltja belőle a
tisztes távolság magatartását. Az ifjú az atyai jóbarátnak
tud engedelmeskedni, mert a lelkére az egybeolvadt szere
tetnek és tiszteletnek van hatóereje.

b) Alkalmazások.

Az öröm. Nagy hibája a nevelésnek - mondja Féne
Ion -, hogy minden örömet az egyik oldalra, a játék olda
lára teszünk és minden kellemetlenséget a másik, a neve
lés oldalára. Igaza van: örömben kell nevelni. Az öröm nem
baj, hanem az erő jele és forrása. Azt jelenti. hogy erőbeli

túlsúlyunk van, és a szervezetet eme többlet felhasználá
sára ösztönzi. Az öröm nem erőmegtakaritás. Az öröm leg
nemesebb faja és legmagasabb foka az erőfeszítés öröme.
A nevelő tehát ne lásson ellenséget az örömben, hanem
segítőtársat, és az örömmel szemben csak egy kötelessége
van: arra szoktatni az ifjúságot, hogy válogassa meg örö
meit. Szeresse a nemes örömöket, a szív. az értelem, a mű-
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vészet, a tudomány, az erény és a hit örömeit. Ez a foko
zat a lényeg, és nagy hiba az általános tagadás.

A nyugtalanság. A nyugtalanság ösztöne az ifjúságban
különösen erős. Csapongó a szelleme, változók az érzelmei,
ingatag az akarata. Semmihez sincs kitartása. Sem a mun
kához, sem a játékhoz, de még a pihenéshez sem. Nem
ismeri a következetes kitartást. Nem tud sem egyenes
irányban haladni, sem az okság egyenes fonalán haladva
gondolkodni. A nevelőnek erre tekintettel kell lennie. Ne
erőszekoljcn rá sok kitartást egy dologban sem.

A munka. A munka szinte feltétele vágyaink kielégi
tésének. Dolgozni kell érdekükben, mert különben nem
valósulhatnak meg. A munka nehéz és komoly tevékeny
ség. A fiatalság nem nagy kedvét leli benne. A nevelés Iel
adata, hogy a munka eszméjét az ifjúság lelkében a köte
lesség eszméjévé nemesitse, vagyis hogy az ifjú elvégezze
azt, akár kedve telik benne, akár nem, és végezze olyan
ielkiismeretesen és tökéletesen, mintha élvezné. Aludtam
,- mondja Kant - és azt álmodtam, hogy az élet szépség,
felébredtem és láttam, hogy kötelesség. A kötelesség fogal
mában benne van az ösztönzés, a kényszer mozzanata,
melynek egyéni fontolgatásainkkal szemben korlátozó ha
talma van. A kötelesség nem függ az egyén hajlamától és
akaratától. A keresztény erkölcstanban a kötelesség a lelki
ismerettel függ össze. A hivatás teljesítésével járó apró kö
telmek pontos teljesítése a lelkiismeretesség egyik főeleme
Ahol az érzelmeknek cselekvésre indító ereje gyöngének
bizonyul, ott a nevelést a kötelességérzetre kell alapítani.

A rnűvelődés nehéz munka és az is lesz mindig. Az
ifjú annak elemeit csak erőfeszítéssel szedheti magába.
A nevelő több-kevesebb ügyességgel irányíthatja a mun
káját, de az ifjú erőteljes közreműködését sohasem teheti
feleslegessé. A művelődésre törekvő ifjúnak verejtékesen
kell dolgoznia. Az erőfeszítés nélküli művelődés csak álom.
A nevelő a maga tevékenységét alkalmazhatja a művelő

dés esetleg változó követelményeihez, a különböző képes
ségekhez és a gyermeki lélek egyre jobb ismeretéhez, de
tevékenységének lényege - minden látszat szerint - mín-
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denkor csak az lesz, hogy az ifjú erőfeszítését kiváltsa és
mélyebbé tegye. Nem igen áll módjában azt csökkenteni.
Egyébként is, éppen az erőfeszítés gyarapít és nevel. ItI
a lényeg a harc, a küzdelem, nem pedig az eredmény.
A körmyű, a kényelmes nevelési módokat magasztalni
annyi, mint nem ismerni fel azt, hogy a művelődés meg
feszített akarat, áthatódás és lassú érlelés. Azok között a
csodatevő módszerek között - mondja Rousseau -, me
lyek arra törekszenek, hogy megrövidítsék a tudományok
tanulmányát, csak annak az egynek van értéke, hogy: erő

feszítéssel sajátítsuk el azokat.
Az ifjúságat figyelmeztessük arra, hogy az életnek

minden szaka fontos, mindenik kihat az egész életre, tehát
a maga természete szerint mindeniket lelkiismeretesen fel
kell használni. A diákpálya is hivatás, mint a földmíves,
az iparos, a kereskedő, a hivatalnok, a mérnök, a bíró, a
tanár vagy a pap hivatása. Előkészület az életre - s így
ugyancsak fontos hivatás. Ne legyen az kínnal viselt múló
teher. Van-e szebb hívatás, mínt ismereteket szerezni, él

szellemet és a jellemet kirr.űvelníi! Valóra váltani azokat
a lehetőségeket, melyeket az Isten születésünkkor belénk
oltott! Megfelelni az Isten, a haza, a szülök, a nevelők

belénk helyezett várakozásának! A művelt ember életének
legfontosabb kérdései már diákévei alatt eldőlnek. A diák

pálya nem átmenet, hanem életforma. "Dolgozom szorgal
masan - íme Széchenyi legmegrendítöbb szavaí -- és dolo
gozom önérzettel. Lenyesik szárnyaímat, lábaimon járok,
levágják lábaimat, kezeimen fogok járni, és ha ezeket is
kiszakít ják, hason fogok csúszni, csak használhassak."

A kötelességérzet hiánya a hanyagság. A hanyag szó
nagyon tág fogalmat fejez ki. Szoros értelemben nem lehet
alkalmazni minden ífjúra, aki nem mutat elég kötelesség
tudást a munkában. Mindig kutatni kell, hogy az ifjú miért
hanyag. A hanyagság oka lehet élettani, lelki vagy erkölcsi.
A háromféle hanyagság nagyon k ülönbözö megítélés alá
esik. Van gyógyítható, van kíméletet érdemlő hanyagság és
van olyan, amelyikkel szigorúan le kell számolni.

A gvermek i szervezet gyöngesége, fogyatkozásai (,f,
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betegségei igen gyakran okai a hanyagságnak. A gyermek
könnyen fáradó, rosszul alvó és a játékban túlzó. A serdü
lés kora sok öröklött bajt hoz a felszínre. A legfontosabb
iskolai szerv, a szem sokféle bajban szenved. Igen sok gyer·
meknek a légzőszervei nem működnek kifogástalanul, és
ez egymagában is megakadályozhatja a tartós és feszült
fígyelem létesülését. A szerveknek eme gyöngeségei való
ságos börtönben tartják a szellemet. Az ilyen gyermekek
iránt kíméletet kell mutatni és gyógyítani kell őket.

A lelki ok igen sokféle lehet. Az értelem az embernél
ezerféle módon nyilvánulhat meg, és így nem minden ifjú
egyformán hivatott a tanulásra. Az egyik az élettelen, a
túlságosan elvont, a másik a szétfolyó, a fecsegésben szét
szóródó, a harmadik a nagyon tömör, súlyos tanítás, a
negyedik a rossz tanulási mód miatt vész el az ismeretek
tömegében. Sok ifjú rossz, nehézkes, értelmetlen olvasása
miatt nem tud haladni, mert a kellő könnyedség hiánya
leköti szellemét. Nagy figyelemmel kell lenni az érzelme
sekre, az élénk képzeletűekre. az álmodozókra, akiket áb
rándjaik kalandoztatnak el. Itt a kötelességteljesités hiánya
a természet lázadozása a nem megfelelő munka ellen. Az
iskolai siker nem egyetlen mértéke az értelemnek. A tehet·
ség gyakran más ponton jelentkezik. Az iskolai dolgokban
nem szorgalmas ifjú nem mindig lusta s nem közvetlenül
bűnös és felelős. Az ilyenek meghódításáért él nevelésnek
kell harcolni a.

Csupán azok az ifjak igazán lusták, akiknél a lusta
ság erkölcsi baj. Ezek azok, akik minden tekintetben alkal
masak és képesek a tanulásra, de hiányzik náluk a cse
lekvőkészség és a kítartás. Ezek ellenállnak minden ösztön
zésnek. Közömbösek, sőt lázongók, mert az állandó rnód
szeres munka nincs íny ükre. Nem figyelnek, nem készíte
nek feladatokat, nem írnak dolgozatot, nem tartanak fegyel
met, sokat és könnyelműen mulasztanak és több észt és
fáradságot fordítanak kötelességeik kijátszására, mint
amennyivel derekasan helytállhatnának. Ha az ilyeneket
nem sikerül megjavítani, idejében el kell őket távolltani.
mert veszedelmes rnételyei az iskolának.
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A csoportösztön. Az iskola a társadalomnak, még pedig
a legtökéletesebb társadalomnak kicsinyített képe. Külön
bözö társadalmi helyzetű, különbözö anyagi viszonyok kö
zött élő, különbözö életkorú, különböző szellemi képességű

és különböző jellemű ifjak élnek benne együtt szoros gon
dolati, érzelmi és érdekközösségben és részesülnek a mű

velődés egyazon áldásában. Az ifjak hozzászoknak az egy
mással való érintkezéshez és az egymáshoz való alkalmaz
kodáshoz. Gyakorolják magukat indulataik fékezésében.
Még ingerlékeny természetű társaikkal is békében kell
élniök. Az erőszakosak leszoknak arról, hogy zsarnokai
legyenek a gyengébbeknek és megkeserítsék életüket. Látja
az ifjúság, hogy egyetlen tagjának fegyelmezetlensége mí
ként borítja fel a közös munkához szükséges rendet és nyu
galmat, és egynek a hanyagsága és mulasztása miként bé
nítja meg a többinek haladását. Ez egyik legértékesebb ado
mány mindazok közül, melyekkel az iskola az ifjúságot meg
ajándékozza.

Az iskola ezzel a szerepevel egyúttal tükrőt tart a tár
sadalom elé. Ennek ugyanis nagy szüksége van arra, hogy
az iskola eszményei szerint igazodjék. Az iskola és a tár
sadalom a megismétlés viszonyában állanak egymással. Az
Iskolai élet a társadalom tudatos és szervezett életmintá
ját mutatja, a társadalom pedig ezt a mintát megvalósítani
törekszik. A két tényező tehát a jelent is, meg a jövőt

tekintve is egymásnak megfelelője.

Az erkölcsi nevelés. Az erkölcsiség, a helyes viselke
dés több forrásból fakad. Az embernek van erőteljes vele
született érzéke, melynél fogva tud okosan, igazságosan és
nagylelküen viselkedni. Majd folytatólag a tapasztalat ta
nítja meg arra, hogy miként viselkedjék másokkal szem
ben és mit várhat másoktól. Mások példáján tanuljuk meg,
hogy emberi mivoltunk mit követel tőlünk, és mik a tet
teink következményei. Egy rendes családban a gyermekek
szüleik viselkedésének utánzása révén tesznek szert helyes
gondolkodásra, beszédmódra és viselkedésre. S végezetül
egész életünkön át gondjaiban tart bennünket a vallás az
isteni rendelés, útmutatás és parancsok szerint végzett fel-
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világosító és irányító tevékenységével. Sok gyermek nem
is részesül másfajta nevelésben.

Az iskolában a nevelő a maga céljainak megfelelően

szabályozza az ifjak viselkedését. Engedelmességet, fegyel
met, udvariasságot követel tőlük, szóval mindent, ami az
iskola eredményes munkájának feltétele. Az a nevelő, aki
az iskolában fenntartja az értelmi neveléshez szükséges ren
det, számottevő nyomokat hagy az ifjak lelkületén még
akkor is, ha ez nem volt külön célja.

Azonban az iskolának tervszerű erkölcsi leckét is kell
adnia. A gyakorlatilag megkövetelt viselkedésben, az irá
nyító intelmekben, az értelmi nevelés anyagában, az olvas
mányokban adott erkölcsi irányításokat, szóval a minden
napi élet tudatos és véletlen hatásait rendszeresen is fel
kell dolgoznia. Az iskolai életben előforduló tényleges ese
tekhez, Vágy a nevelő által jellemző esetként kiválasztott
képzelt helyzetekhez tervszerű erkölcsi leckéknek kell
kapcsolódniok. Ezekben a leckékben mutatja be a hibák és
az erények mibenlétét, a hibák rossz és az erények jó
következményeit. Igy fokozott hatás jön létre ama he
lyes magatartás javára, melyet adott - helyzetben tanusí
tani kell.

Elsősorban fontos, hogy világos terv legyen a nevelő

előtt, mely szerint az irányítást végezheti. Az erkölcs hala
dása abban áll, hogy érték tudatunk az örök jóságnak minél
több mozzanatát képes felismerni és lelkiismeretünkbe bele
építeni. Tehát az erények és a hibák mibenlétének meg
világítésa. jó osztályozása, kifejező szóval való megjelö
lése és ennek a névnek a következetes használata szüksé
ges. Ha egyazon fogalmat más és más néven ismételünk.
csak zavart keltünk az ifjú szellemében. Alapul szolgálhat
az erkölcsi erényeknek fentebb adott osztályozása, meg
határozása és elnevezése. S ezt a keretet fokozatosan bő

vítjük. Az indítékot és a megvilágító példát mindig az ifjú
ság cselekedeteinek köréből vegyük. Az ifjúságnak tulaj
don életéről legyenek rendezett ismeretei, és a saját tapasz
talatai alapján tudjon azokról magának számot adni. Az
élet és a gondolkodás, a tapasztalat és a tanulás között
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teremtsünk érintkezést. Ha ez nincs meg. akkor a gondol
kodás élet nélküli, az élet pedig meggondolatlan. Semmi
sem fejleszti annyira az erkölcsi belátást, mintha arra szok
tatnak, hogy a bennünket körülvevő életet gondolkodva
vizsgáljuk. A környezettel való kapcsolatunk átérzése a
legfontosabb alapja az erkölcsi nevelésnek. Az iskolai ne
velésnek megvan az a kellőkép nem is értékelhető alkalma,
hogy az erkölcsi tanítást a gyakorlással kapcsolhatja egyLe.
Az iskolai fegyelem követelményeít az erkölcsök gyakorló
teréül használhatja. A nevelő ne tekintsen messzire és
legyen rajta, hogy az ifjúság se akarjon - főkép kezdet
ben - a saját tapasztalata körén túlnézni.

Az erkölcs tanításában mindig kedves és vonzó esz
közöket alkalmazunk. Ha él helyes viselkedésnek csupán
a látszatát akarjuk elérni, akkor a megfélemlítés és a bün
tetés beválik; de a belső érzületet ezen a módon nem nyer
hetjük meg. Biztató gyógyulást még kevésbbé érhetünk el.
A csak kívülről ható fegyelmezés nem teremt jellemet.
hanem csak kiváltja a dacosságot és a titkos ellenállást.
Az anyagi diadal - mondja Széchenyi - nem győzelem

hanem elnyomás. Ahol a képmutatásnak és akijátszdsnak
tere van, ott csakis a meggyőzésnek és az ifjú önkéntes
elhatározásának van értéke. A helyes viselkedést sértő

minden vétséget beszéljünk meg az ifjúsággal, hogy így
erkölcsi felfogását alakítsuk. erősítsük és él megitélésre
alkalmassá tegyük. Segíteni kell az ifjúságot, hogy a hel yes
orkölcsíséget elérje. Meg kell neki mutatni, sőt lehetőleg

vele magával fedezlelni fel azt az utat. rnely oda vezet.
Egy botlás nyugodt és jóindulatú megbeszélésében sokkal
több erkölcsi szigorúság van, mint a fegyelmi úton való
megtorlásban. A rideg megtorlás végzetes fogyatkozása az,
hogy nem vet számot a hiba lelki okaival, nem foglalkozik
a magáról megfeledkezett ifjú lelki hánykódásaival és igy
.iern keltí fel benne a helyes útra való térés vágyát. A kis
gyermek még könnyen befolyásolható. Lehet számítani arra.
hogy a külső ráhatás, a korholás, a megfélemlítés vagy II

büntetés közrernűködik jelleme alakulásában. De a nevelő

nek éles szemmal meg kell látnia azt a pillanatot, amikor
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d külsö ráhatás iránt való fogékonyság megszüník. és he
lyébe az önkéntes elhatározás, a becsület és az emberi
méltóság ereje lép.

A nemi ösztön. A serdülés korában a nevelés különö
sen nehéz dolog. A nevelőnek akkor van szüksége a leg
több tapintatra, megértésre és önuralomra. A serdülés korát
az akkor fellép ő nemi ösztön kérdése teszi bonyolulttá.

Ha a nevelő a nevelés többi, könnyebb kérdésében he
lyesen jár el, akkor az ifjú ösztönszerűen megérzi, hogy
miként kell viselkednie testének háborgásaival szemben.
Külön beavatkozásra nincs szükség, sőt ez veszélyes is.
Semmi irányításunk níncs arra nézve, hogy melyik a kellő

időpont a beavatkozásra, és hogy mennyi tájékoztatást kell
nyuj tanunk. Híba volna idő előtt beavatkozni, vagy a kel
leténél akár többet, akár kevesebbet adnunk. Egyébként a
helyes előkészítést elvégzik a természetrajzi tanulmányok,
melyek megismertetnek a kedves növények életének faj
fenntartási módjával. A nevelőre az a továbbí feladat vár,
hogy világosítsa fel az ifjút arról, hogy van lelkének ereje,
mely sikeres harcot vivhat testének ingereível és vágyaival
szemben, és az értelemnek, de még inkább a vallásnak ki
meríthetetlen forrásai vannak, melyből ez a lelki erő táp
lálkozhat. Ezen az alapon elv gyanánt álljon az ifjú előtt,

hogy tisztának kell maradnia.
k test rendeltetését világosan megjelölik ezek a bölcs

szavak - a hagyomány szerint Krísztus szavaí -: Vígyázz
il testre, hogy lakhassek benne a lélek. A test ápolása a
lélek egyensúlyával törlénjék. Edzzük a testet az idő helyes
eltöltése, a verseny öröme, a test nyugtalanságainak le
csendesítése végett, de sohasem a nyers testi erő fitogta
Lásáért, a testi önérzet szertelen megnövekedéséért. mert u
Lest egyoldalú va.gy túlzott szolgálata sok nemes érzést
fojt el és a műveltségre megsemmisítő hatású lehet. A test
tel való túlságos törődés, a test értékeinek kelleténél na
gyobbra való becsülése nierésszé és féktelenné teszi a test
érzéki hajlamait. A testnevelés közben kívánt pontosság
nak, a mozdulat í ügyességeknek és szépségeknek is lelki
fontosságuk van: a léleknek a test felett való uralmát jelen-
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tik. Kitűnő alkalmat nyujtanak arra, hogy az önfegyelme
zés értékét meggyőzően szemléltess ük.

A harag. Nemelyik lélekbúvár azt tartja, hogy az em
ber ősi állapotában szőrnyű vad lehetett. A polgáriasodás,
a művelödés, főkép a vallás féket rakott rá. Osi vadságá
nak szomorú emléke a harag indulata, melynek alkalmi
kitörése megrémit. Minden embernek van rá több-kevesebb
hajlandósága. Ezt tudnia kell és ezzel számot kell vetnie
mindenkinek, akinek nevelői kötelességei vannak. Az előtt

sem szabad azonban szemet húnyni, hogy a nevelőnek éppen
annyi baja van a saját, mint a növendék haragjával.

A magunk haragjának legjobb ellenszere az okosságra
támaszkodó önuralom. Nincs szebb és jobb tere a nevelői

önfegyelmezés gyakorlásának, mint a harag indulata ellen
való küzdelem. Altalában minden művelt embernek fel kell
emelkednie az önuralomnak arra a magasságára, hogy ne
engedje magában szabadjára ezt a rút indulatot. Nem azt
akarjuk mondani, hogy nem szabad magában éreznie a
harag indulatát, hogy nem szabad valamin felháborodnia,
hanem csupán azt, hogy a nevelői harag nem juthat el a
szavakban és a cselekedetekben megnyilvánuló kitöréséig.
A nevelői akarat legyen éberebb, fürgébb és erősebb, mint
az indulat, az izlés pedig a lehető legkényesebb. A nevelés
ben folyton jelentkeznek izgató és felháborító alkalmak.
Ha az önfegyelem felmondja a szolgálatot, örökké az indu
lat izgalmában vergődhetünk.

Mégis elbizakodottság volna mindent az önfegyelme
zésre bízni. Fontos szerepe van a készenlétnek, az előre

látásnak ís. A harag keletkezésében ördögi szerepe van a
meglepetésnek. a váratlannak. Fojtsuk meg ezt az ördögöt
és álljunk mindig minden eshetőségre kész lelkülettel. Tart
sunk mindíg kifogástalan fegyelmet. A növendéksereg le·
gyen mindíg hatalmunkban. Még azt is tudnunk kell, hogy
mi történhet, minek van meg a lehetősége.

S ha a harag jelentkezík - a régi nevelők tanácsa sze
rint -, a "határon" kell lefogni. Amikor a vér forrni kezd,
magunkra kényszeritjük a nyugodt magatartást, a csendes
hangot, a higgadt arckifejezést, az illem és a méltóság külső
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kisérőit, elvezetjük az ingerlő gondolatot és így mindent
megteszünk a harag okának leértékelésére. Ha sikerült az
indulat kitörését elodáznunk, már nyert ügyünk van, mert a
meggondolás és a nyomában járó belátás legyőzi a haragot.

A féken tartott és irányított harag pompás nevelő té
nyező. Ha a helytelenítést harag kiséri, a hatás, a keltett
félelem még nagyobb. A felháborodás szabályozott kifeje
zése nagy erő. A helytelen viselkedést elítélő méltatlanko
dássá lesz. A nevelő azonban nagyon vigyázzon, hogy
sohase mutasson erősebb indulatot, mint amennyi a vétség
súlyának megfelel. A türelem elvesztése ugyanis a fék
telenkedők győzelmét jelenti még akkor is, ha pillanatnyi
lag félelmet vált ki.

Az ifjú haragjával szemben fő nevelői kötelesség, hogy
akadályozzuk meg a bajt, álljuk útját annak, hogy szüles
sék és nőjön, A megelőzés könnyebb és értékesebb nevelői

cselekedet, mint a gyógyítás. Ne akarjunk nagyon paran
csolni. A közvetlen, a sok szóval történő és állandó közbe
lépés izgat és ingerel. Röviden és könnyen érthető módon
rendelkezzünk, mert az ilyen rendtartás olyan értelmi be
rendezkedést teremt, mely az engedelmességet szokássá
teszi. Ez a rend olyan érvelés, mely előtt az ifjúság szí
vesen meghajlik. Az ifjúság úgy érezze, hogy ő nem any
nyira tőlünk, mint inkább a körülményektől függ, mert az
ember jobban lázadozik az emberek, mint a körülmények
ellen.

A harag indulata az ifjúság részéről a nevelővel szem
ben dacosság alakjában jelentkezik. A nevelői bölcseség
azt sugallja, hogyadacossággal szemben óvjuk meg nyu
galmunkat, ne essünk bele magunk is az indulatba és ne
akarjuk azt hatalmi szóval letörni. A gúnyolódást is kerül
jük, mert ez is csak ronthat: olaj a tűzre. A haragnak és a
dacnak csak egy orvossága van: meg kell várni a lezaj
lását. Ne kövessük el azt a hibát se, hogy amikor csillapo
dóban van, megbolygassuk az okát és ezzel újból felkavar
juk. Az indulat teljes lezajlása után lépjünk fel higgadt, a
belátást előmozdító szóval. Ebből a gyermek kiérzí. hogy
aggodalmunk kísérte őt indulatában. A harag indulata lelki
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betegség, szánalommal kell nézni a benne szenvedőre ésazt
kell neki sugallni, hogy egészségtelen és szégyenletes gyön
geség áldozata. Ez az eljárás gyógyit.

A félelem. A félelem veszélyre figyelmeztető indulat.
Hiba volna tehát a nevelőnek arra törekednie, hogy a
gyermek lelkéből egészen kiirtsa. A félelemtől való teljes
mentesség, a vakmerőség, a mindig szükséges óvatosság
hiánya éppen olyan túlzás, mint a félelem indulatának
uralma. Az óvatosságig csökkentett félelemre nagy szük
ség van. A félelem óvatossággá lesz a képzelet kellő kor
látozása, továbbá lelki ráhatás révén. A tudás elűzi a félel
met, mert ismert valóságokat helyez a titokzatos képzelő

dések helyébe. A gyermek keveset tud, s igy képzeletének
nincs fékező ereje. Az nem sokat használ a félelem ellen,
ha azt hangoztatjuk a gyermek előtt, hogy gyáva. Többre
megyünk, ha azt igyekszünk elhitetni vele, hogy bátor.
A gyermek ugyanis hajlamos a hősködésre és a gyakori
bátorítás révén végre is bátornak fogja magát érezni és hát
ran fog viselkedni.

A nevelésben a félelem a büntetéssel való sujtásnak
egy mellékkörülménye, malvet fenyegetéssel hozunk létre.
Kínos, nyomasztó és megbénító lelkiállapot. A nevelésben
tehát óvatosan kell alkalmazni. Az alkalmazásával járó
bajok ugyanís oly súlyosak, hogy csak mint végső eszközt
szabad igénybevenni. A félelem megbénítja a gondolko
dást. összekúszálja az érzelmeket és rombolólag hat az egész
lelki életre. Bizonyos, hogy bénít és eme általános gyön
gülés árán egyetlen pontra irányítja az erőket. A nevelés
ben alkalmazott félelem tehát megakadályozza egyetlen
rossz dolog elkövetését. de ugyanakkor lehetetlenné teszi
mínden más jónak helyes elvégzését.

Az ügyes nevelő azonban tud adni a félelemnek olyan
gyöngéd és finom jelleget, hogy értékes ösztönzövé lesz.
és az eredménye bőven kárpótol a velejáró kellemetlen
ségért. Félelmet gerjeszt a gyermekben abból a szempont
ból, hogy az hanyagságával vagy helytelen viselkedésével
fájdalmat okoz annak, akinek hálával tartozik és akit tisz
tel és szeret. Ebben a félelemben is van bénító elem, de o
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túlnyomórészt üdvös és nemesítő hatása ezért gazdag kár
pótlást nyujt. Minden nevelőnek arra kell törekednie, hogy
növendékeiben ilynemű félelem éljen.

A félénkség. A félénkség a gyermekkor természetes
indulata. A legtöbb gyermek állandóan félénk, vagy köny
nyen félénk lesz. Kedvesen társul ez az indulat a gyermek
nyájasságához és tapasztalatlanságához. Jó is, ha kissé
kételkedik önmagában, mert akkor óvatos.

A nevelőnek elsősorban arra kell törekednie, hogy a
gyermek természetes félénkségét ne fokozza, aztán arra,
hogy fokozatosan megszüntesse, de a velejáró kellemetlen
ségektől mindig óvnia kell őt.

Avégett, hogy a gyermek félénkségét ne fokozzuk.
bizonyos nevelői balfogásoktól óvakodnunk kell. Ne izgas
suk a gyermek érzékenységét túlerős bírálatokkal, - se
dícséretekkel, se gúnnyal. A gyermek legyen tisztában
azzal, hogy mi a véleményünk róla, de ítéletünknek ne ad
junk sc nagyon lehangoló, se túlságos önbizalmat keltő

alakot. Ne keltsük fel benne azt a vágyat, hogy csodáltassa
magát, viszont tapasztalatlanságát, ügyetlenségét, szerény
képességeít és tudását ne tegyük gúny tárgyává. A gúnyt,
ezt a kényes és kétes hatású fegyvert sohase alkalmazzuk,
hacsak nem utolsó orvosság gyanánt s legnagyobb nevelői

óvatossággal. A rosszul vagy sűrűn alkalmazott gúny a
nevetségessé válás állandó félelmét, sőt rémü1etét váltja ki
az iskolában és megbénítja az ifjúság tevékenységét.

A félénkséget lehet gyógyítani, csak idő és türelem
kell hozzá. A félénk gyermekkel sokat és nagy tapintattal
kell foglalkozni. Sűrűn munkába kell őt fogni, beszéltetni,
szerepeltetni, botlásaival szemben türelmet mutatni és a
megszégyenítésétől óvakodni kell. A félénk természetű áb
rándos és nem lát tisztán. A tapasztalat viszi őt belátásra
és a körülmények és önmaga jobb értékelésére. Tehát a
legjobb gyógymód, ha alkalmakat nyujtunk neki a tapasz
talatszerzésre.

A hazugság. A hazugság nagy veszedelme nevelési
szempontból abban van, hogy nem elszigetelt, önmagára
korlátozódó vétek, hanem további hullámzása, messzire
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nyúló kihatása van. Az igazsággal való alattomos szembe
helyezkedés szokása igen veszedelmes bűn, mert csalásra,
lopásra és végül a jellem teljes leromlására vezethet. Fej
lődhet-e ugyanis előnyösen annak a jelleme, akit az embe
rektől való félelem megfoszt lelki bátorságától, és aki eset
leges mulasztásainak következményeitől minden módon,
még az erkölcsi törvények megszegése árán is menekülni
igyekszik? A hazugság elharapódzása lerontja az őszinte

ifjúságnak az igazságba vetett hitét, az igazság erejébe
vetett bízalmát. Szellemi tunyaságra neveli az ifjúságot.
mely az iskolában nem figyel. nem gondolkodik, mert arra
szérnít, hogy társa súgással segiti, és nem foglalkozik írás
beli dolgozatával abban bizakodva, hogy az utolsó pillanat
ban szomszédja munkáját lemásolja. Elveszi a helyes ér
telmi, majd folytatólag a tudományos nevelés alapját. mely
a vizsgálódás lelkiismeretességén, a gondolkodás tisztasá
gán, a kellőkép kiművelt igazságérzeten alapszik. Ha az
értelmet a gyarlóságok és az alsórendű indulatok szolgála
tába állit juk, maga is lealacsonyodik, és nem lesz többé
szárnyalása. Minél jobban kiműveljük az ifjúság értelmét,
annál éberebb gondunknak kell lenni arra, hogy az az érte
lem szilárd jellemű embert díszítsen. aki nem kerüli fur
ranggal azt, ami az életben terhes és kellemetlen. Lehetnek
erős jellemek, akiknek az iskolai hazudozások és csalások
nem ártanak, de lehetnek sokkal többen mások, akiket
erkölcsileg egész életükre tönkretesznek. Megbízható ala
pokon áll-e a jellemnevelés ott. ahol az ifjúság bármily pil
lanatban kész a hazudozásra, a nevelő pedig szüntelen gya
nakvásra van kárhoztatva?! Vezetheti-e eszmények felé az
ifjúságot az a nevelő, aki kenvtelen szemet húnyni az igaz
ság megcsúfolására?!

A hazugság ellen vívott harcnak első követelménye az,
hogy neveljük rá az ifjúságot a tények gondos megfigyelé
sére és a róluk való pontos beszámolásra. A tények lelki
ismeretes megállapitása becsületbeli kötelesség. Ez termé
kenyíti meg az igazságérzeiet. A valóság az emberiségnek
egyetlen célravezető kalauza, - mondja Széchenyi. Az
egészséges és becsületes dologismeret a jellemnevelés
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szempontjából époly fontos, mint az idealizmus. Az a neve
lés, mely nem szoktat tárgyilagosságra, a tények tisztele
tére, a látottak és hallottak becsületes megőrzésére és köz
lésére. az a könnyelműség, a lelkiismeretlenség és az álnok
sllg szolgálata. A valóság époly becsülést és tiszteletet ér
demel, mínt az eszmény. A valóság iránt való érzék fej
lesztése nélkül az eszményiség az önző alanyiság és a fék
telen elbizakodottság kifejezőjévé válik. Ábrándok és káprá
zatok lesznek vezéreink, önmagunkat ámítjuk és irányjelző

nélkül élünk. A valóságtól való idegenkedés önámítás. Aki
a valóságtól irtózik, önmagát csalja meg, vagy engedi, hogy
mások csalják, - mondja ismét Széchenyi. A valóság meg
ismeréséből határozottság, bátorság és erő származik.

Az igazságért nem az ifjúság nélkül vagy ellen, hanem
vele együtt kell harcolni. A nevelő az egész osztállyal
é'gyetértően megállapftja, hogy nincs menthető hazugság.
hanem kivétel nélkül valamennyi megsértése az igazság
nak. Ettől a pillanattól fogva ne hangozzék el valótlan szó,
ne legyen súgás, leckecsalás, dolgozatlopás és bűnös mu
lesztás. Nem hős az, aki ezt megteszi. hanem az igazság
ellen vét. A cél nem szentesíti az eszközt. Az erkölcstelen
eszközt nem szentesítheti. Az igazságot semmiféle célért
nem szabad feláldozni. Nem nyúlunk rendőri esközökhöz,
nem fenyegetünk, nem büntetünk, hanem együtt küzdünk
a bűn ellen. A hazugság kiirtása az osztály becsületének
kérdése. Aki esetleg megfeledkezik önmagáról, az önként
vagy az első felhfvásra jelentkezik. Ha elmulasztja, osz
tálytársai kötelesek felszólttaní őt a jelentkezésre. Ha eset
leg ennek a felhívásnak sem tesz eleget, nyiltan, fülehalla
tára hozzák az esetet a nevelő tudomására. Minden botlást
kövessen annak az osztállyai való megbeszélése. Ki nem
ért velünk egyet - vessük fel nyiltan a kérdést az osz
tályban -, ki nem akar velünk tartani? - Megértettük
egymást, a megállapodás megtörtént, vívjuk a harcot.

Ez az egyetlen mód arra, hogy az iskolai életből ezt a
rút métely t, a hazugságot és a nyomában járó következmé
nyeket kiirtsuk. Büntető, megtorló rendszabályokkal azon
ban még csak korlátok közé sem szorithatjuk azokat.
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A szép szeretete. A szép szeretetére való nevelés ket
tős feladatot jelent. Az egyik az, hogy tegyük képessé az
ifjút a szép megérzésére, felfogására és megértésére, vagyis
a szép élvezetére. A másik az, hogy sajátíttassuk el vele a
szép kifejezésének ama eszközeit, melyeknek segítségével
lelki tartalmait szemlélteti, vagyis, hogy szép dolgok cse
lekvőjévé és alkotójává tegyük.

A nevelésnek a szép szolgálatát egészen egyszerű dol
gon kell kezdenie, nevezetesen azon, hogy az ifjúsággal
megtartatja, megszeretteti és szokásává teszi a rend és a
tisztaság ápolását. A fínom lélek a legköznapibb dolgokat
is el tudja tölteni szépséggel és tud gyönyörködni abban.
Mennyi szépet alkothat az iskola a kedves és fínom visel
kedésre való szoktatással. Maguk az ifjak ügyeljenek fel
az osztályterem rendjére, tisztaságára és legyen gondjuk a
díszttésére. Ékesítsék a tantermet és a folyosókat megfelelö
képekkel, és amikor nyílnak a virágok, virágozzák fel. Tc
remtsenek maguknak otthont mindenütt, ahol huzamoson
tartózkodnak, vagyis a szükséghez és a hasznoshoz kap
csolják hozzá az ízlést, a szépet és cl szív melegét, mint
a cserkészek teszik. ttkezésüket az iskolában is, a kirán
dulásokon is ízléses módon végezzék. A rendes módon vég
zett étkezés közben a viselkedés és a társalgás is finomabb.
Feltétlen gondjuk legyen ruhájuk, könyveik, füzeteik és
írószereik rendjére és tisztaságára. A nevelésnek az ilyen
apróságokra is kiterjedő figyelme mcsszíre kihat. Ha az
egyszerű, a mindennapi cselekedeteket megfosztjuk esetlen
ségüktől és nyerseségüktől és eztán feldíszít jük ízléssel,
finomsággal és a szép szeretetének jeleivel, akkor felkelt
jük és gyarapítjuk az ifjúság lelkében az érdeklődést és a
vonzaImat a magasabb művészi szép iránt és elejét vesszük
annak, hogy az esztétizálás üres elmélet maradjon.

A szépet magasabb fokon a művészet mutatja be
A művészet azt tárja elénk, ami szép, magasztos és felemelő

az emberi életben, és igyekszik eltölteni annak kIvánásá
val. A művész a maga gazdagabb lelkének gondolatait,
érzelmeit és szándékait átültet! a mi lelkünkbe és ezzel
szebbé és tartalmasabbá teszi az életet. Finomítja, neme-
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aítí kedélyünket és segít távoltertani minden a!sórendűtés

nem kívánatosat. Érzelmeket ébreszt, eszméket termel és
célokat tűz ki és ezzel a lélek rejtett kérdéseire feleletet
ad, a lélek vágyait kielégiti és háborgásait lecsendesíti.
Minden törekvése az, hogy szénet adjon, azt megszerettesse
és eltöltse vele életünket.

A műveltség alapvetésén munkálkodó iskola a művé

szetekkel is foglalkozik, de csupán elméletileg, gyakor
latilag kevéssé. Gyakorlatilag csak a rajzot, minden rnű

vészi tevékenység alapját és lényegét tanítja. A rnűvészek

a rajz alapulvételével alkotnak. A rajzból sarjadzanak az
ember művészi hajlamai, tehát lelki életének ilyen irányú
bizonyítékai. A rajz útján, a rajzolás közben ismerkedünk
meg azokkal a jellegzetességekkel, melvek a művészetek

gondolati és anyagi, tehát szellemi és alkotásbeli folyama
tának és a kettő összefüggésének megértetéséhez szüksé
gesek. A rajz tanítja meg az ifjúságot a j6nak a rossztól,
a szépnek a köznapit61 és az értékesnek a silányt61 való
megkülönböztetésére. A rajzolás útján tanulja meg keresni.
meglátni, élvezni és kívánni a szépet és a nyomában járó
nemes örömet. A ra iz út ié n nevelődik tá arra, hogy az éle
tet, a világot és annak jelenségeit a szépnek ebből a szere
tetéből nézze, alakítsa és magasebb színvonalra emelje.

A hazaszeretet. Az él föld, amelyen születtünk, amelyen
élünk és amelybe majdan örök pihenőre térünk, a mi
hazánk. A haza lakói nemzetet alkotnak. A nemzet tagjai
nyelvi, történelmi, műveládési és érzelmi közösséghen él
nek. Hazánkhoz és nemzetünkhöz a legbensáségesehh sze
retet szálai füznek.

A nemzet a legeszményibb emberi csoport. Az emberi
ség haladása csak nemzetekre való csoportosulásban kép
zelhető el. Minden nagv Q"ondolat, érzelem és cselekedet
egy nemzet méhében fogant, egy nemzet lelkében nőtt

nacvra és egy nemzet faji tulajdonságait, szellemének és
lelkületének sajátságait viseli magán. Az egyetemes embe
riség gondolatához a nemzeti gondolaton át vezet az út.
A nemzet létének lényege az eszmény. Egv nép akkor kezd
kiemelkedni a barbárságból, amikor a megvédésre érdemes
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eszménye támad. Ha eszményét elveszíti, ismét csak egye
dekből álló, összefüggés nélküli tömeggé lesz és víssza
süllyed előbbi kezdetleges állapotába. Ha pedig meg tudja
tartani, akkor az gondolatainak, érzéseinek, cselekedetei
nek és további emelkedésének lelke lesz. Az eszmény ősz

szegyüjti, maga alá rendeli a nép lelkének egész tartaimát.
A rideg ész egymagában nem elég erős ahhoz, hogy egy
nép rábízhassa magát. A magára hagyott ész csak meg
ingat és többet rombol, mint épít. Az ész alapjaira eddig
még csak olyan társadalmi építményeket sikerült emelni,
melyek befejezésük előtt rombadőltek. Azok a népek, me
lyek csupán az észre bízták magukat, fellázadtak az esz
ményekre épített multjuk ellen, megvonták bizalmukat ve
zetőiktől, akik ezt a multat képviselték, - elvesztették ví
szonylagossági érzéküket a lehetőségekkel szemben, elsza
kadtak a valóságoktól és álomképek után rohantak. Egy
népnek sem sikerült túlélnie nemzeti eszményeinek elvesz
tését.

Mi hát az eszmény? Az eszmény nem kép, nem gon
dolat, még eszme sem, hanem jóval több, - mindez együtt.
Az eszmény egy nemzet vágyainak egyesített alakja, életé
nek mintája, az idő egy pillanatában határozott alakban
reá nézve a legnagyobb tökéletesség megjelenése. Inkább
az idő, a viszonyok munkálják ki, mint az emberi elme.
A nemzet arra van ítélve, hogy az eszményt elfogadja
a nélkül, hogy gondolkodhatnék felette. Az eszme nem
semmiből lesz, hanem az általános elégedetlenség ered
ménye. Az elégedetlenség az emberi lélek egyík legbecse
sebb sajátsága. Egyik főkülönbség az emberiség és a többi
teremtménytömeg között. Az elégedetlenség, a nem tetsző

helyzetekbe való bele nem nyugvás a forrása minden hala
dásnak, mert ennek kellemetlen érzéséből merlti az ember
a jobb után való vágyódáshoz szükséges Indítékot. A dol
gok felett való gondolkodásból születik a más dolgok kívá
nása, a rossznak vagy közepesnek értékelt jelen gondolatá
ból születik a szebb jövő után való élénk, szinte ellenállha
tatlan vágy. Gondolatainknak eme nyugtalanságában észre
vétlenül az eszmény játssza a rendező szerepét. Gondol-
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kodni annyi, mint mérlegelni azt, ami van, és összehason
lítani azzal, majd következtetni arra, aminek lennie kel
lene. Minden gondolkodásban teremtünk egy képet, ebben
megrajzolunk a jelen állapottal szemben egy magasabb
helyzetet, egy eszményi képet és ezen eszményi képhez,
vagyis eszményképhez viszonyitva mínösitjük és értékel
jük jelen állapotunkat. Sőt eme tökéletes elgondoláson, az
eszményen át itélünk meg minden más tényt. Az eszmény
azáltal, hogy a jelen valóságok fölé emelkedik, elbűvöli

azokat, akikben fogant és akikben él, magában összponto
sitja gondolkodásukat és a saját magasságába való fel
emelkedésre készteti törekvéseiket.

Eszményei vannak az egyénnek, a nemzetnek és az
egész emberiségnek. Az egyén eszméi töredékei a nemzeti
eszménynek és ebben élnek. A kifinomult nemzeti eszmé
nyek pedig egyetemes emberi kinccsé lesznek.

A nemzeti eszmények talaja a nemzeti hagyományok.
Ezért fűződik a hagyományokhoz az a mély meggyőződés,

hogy azok tiszteletében a rend, az állandóság, a nemzet
örök létének vágya rejlik. A hagyományokban a mult, a
holtak millióinak szelleme és kivánsága szól hozzánk. Ha
ennek a szellemnek nem tudunk engedelmeskedni, akkor a
jelen, a jelenben élők, a kevés élőnek akarata szab tör
vényt. Más választás nincs, nem lehet. Már pedig könnyebb
és magasztosabb dolog engedelmeskedni a holtak kiván
ságának, melyet az idők már igazoltak, mint a:z élők önző
szeszélyeinek.

A nemzeti hagyományok a nyelvben, az irodalomban.
a tudományban, a művészetben, a foglalkozásokban, az
életmódban és minden más nemzeti alkotásban és megnyll
vánulásban élnek. A nemzet legnagyobb kincse a nyelve.
Egyéniségének legerőteljesebb kifejezése és biztosítéka,
összetartozásának szinte széttéphetetlen köteléke, fönn
maradásának biztos záloga: Nyelvében él a nemzet! A ne
velő első kötelessége, hogya nemzeti hagyományokat ku
tassa, tanulmányozza, az ifjúsággal megismertesse és azo
kat értelmezze.

A maí magyar eszmény: Szent István Magyarországa.
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A magyar ifjú hordozza lelke mélyén Trianon fájdalmas
gondolatát. Nőjön fel abban a meggyőződésben, hogy hely
zetünk nem maradhat így, és minden képességével készül
jön fel arra, hogy ezért az eszményért a maga körében dol
gozni tudjon. Ne ülje meg ifjúságunk lelkét az elfásultság,
a tétlen kesergés. Van mire épitenünk! Megfogyatkozott
népünkkel és területünkkel még mindig Európa közepes
nagyságú nemzetei sorába tartozunk, de műveltségünknél,

gazdag történelmi multunknál fogva, az emberiségnek tett
szolgálataink, tetterőnk. földrajzi helyzetünk révén ígen
számottevő tényező vagyunk és számunknál nagyobb té
nyezőt képv iselünk. Ebben bizva rendületlen kitartással
kell dolgoznunk nemzeti eszményünk megvalósitásán.

Minden nép - mondotta Széchenyi akadémiai meg
nyitó beszédében -, egyet sem véve ki, csak magában,
tudniillik fiaiban hordozza az élet és a dicsőség, vagy a
halál és a szégyen csiráit. Vegyünk rá minden ifjút és az
egyesek révén az egész magyar ifjúságo t annak megérté
sére - szintén Széchenyi gondolatmenete -, hogy a ma
gunk tevékenységéhez a másokkal való együttműködés is
szükséges, mert a magunk helyzetének javitása nem füg
getlen a közviszonyoktól. Világossá kell tennünk minden
egyes ifjú előtt azt, hogy a közjó munkálását a magunk
java is követeli. A közjóért hozott áldozat sokszorosan
visszaszáll ránk és utódainkra. Sok ember nagy erő, de
csak ha közösen dolgozik egy célra. A különböző rendűek

között a legerősebb kapocs a közérdek, a nemzeti eszmény
szolgálata.

Az iskola egész munkáját lángoló nemzeti szellem
hassa át. A tanítás anyagának középpontjában a nemzeti
szellem kincsei álljanak. Nagy gondunk legyen nyelvünk
tisztaságának, szépségeinek és különös sajátságainak ápo
lására. Eszményképeink történelmi nagyjaink legyenek.
A földrajz a magyar föld, a magyar nép és a magyar égalj
ajándékainak szeretetére tanitson. Az elszakitott magyar
népet tekintsük testvérünknek és földjét a miénknek, Ismer
jük meg helyzetét, gondolkodását és alkotásait. A termé
szetrajz tanitását a magyar növény-, állat- és ásványvilág
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ismeretére alapozzuk. A mennyiségtan főkép a magyar vi
szonyokból. vett tanulságos adatokkal dolgozzék. A magvar
művészet alkotásai finomítsák il magyar ifjú lelkét.

A feldolgozás módjában is érvényesüljön a magyar
szellem. Szeretettel, lelkesedéssel és rajongással foglalkoz
zék az iskola mindennel, ami magyar. Az ifjúság legyen
büszke arra, hogy magyar. Jogosan lehet, hiszen a magunk
erejével szereztűnk magunknak helyet a világ első nemze
leinek sorában. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy nemze
tünk hazafias érzése megnyugtató állapotban van. Multunk
ból a hazaszeretet minden képzeletet felülmúló példaképeit
őrizzük, a jelenben is ragyogó példák állanak előttünk, de
a hazaszeretet már nem egyetemes magyar erény. Nem
tudunk a hazánkért. nemzetünkért önzetlenül dolgozni, az
önérdekröl lemondani, feltétlenül, megalkuvás nélkül be
csületesek lenni. Nem tudunk nemzetünk java, szebb jövője

érdekében 501 sdöntő tarsedalrni és gazdasági kérdéseket a
saját előnyeink rovására megoldani. Nem tudunk bízni egy·
másban. még nagy vezetőinkben sem. Elengedhetetlenül
szükséges, hogy a magyar nevelőrend a hazaszeretet ápo
lását minden vonatkozásban kivételes 'gonddal tegye a
nevelés tengelyévé.

Az istenszeretet. Az istenszeretet odaadó ragaszkodás
a teremtő, fenntartó és kormányzó Istenhez. Az istenszere
tet sok értékes érzelmi állapot megteremtésére képes. A ne
vc-lésben bármely korú ifjúnál csodás hatásokat érhet el.
Arra kell különösen ügyelni, hogy mindazt, ami az Isten
hez és a vele kapcsolatos valláshoz fűződik, magasztosnak,
szépnek és vonzónak tűntessük fel és helytelen beállítás
útján ne tegyük elkedvet1enítővé, szomorúvá és unalmassá.

Az Istent mindig jóságos atya képében állítsuk az ifjú
ság szeme elé, aki őrködik felettünk, megértő szükségeink
és irgalmas gyarlóságaink iránt. Az Isten nem szigorú, en
gesztelhetetlen bíró, aki szemmel tart, kényszerít és büntet.
A fiatal lélek dapsajátsága él vonzódás, a bizalom, az öröm.
a derű, tehát ehhez a lelkülethez kell alkalmaznunk a val
lásos nevelést.

A valláserkölcsi nevelés pótolhatatlan eszközei a bíb-
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liai történetek. Ezek nem öncélúak, nem önmagukért valók,
hanem azért az erkölcsi igazságért vannak, melyet szemlél
tetnek. Ovakodjunk tehát a történetek betűszerint való be
taníttatásától, nehogy a szavakban elvesszen az értékes
tartalom.

A megváltó Jézussal kapcsolatban minden a legmagasz
losabb élmény. Jézus itt élt a földön. Köztünk. emberek
közöt élt. Elte mindannyiunk küzdelmes életét. Eletünk
minden mozzanatára a saját életével adott irányítást. Éppen
azért vette magára az emberi testet, hogyamienkkel azo
nos szervezetben mutasson példát az emberhez méltó életre
és halálra. Tehát gondolatainkat, érzelmeinket és cseleke
deteinket az Ö mintájára kell átalakítanunk. Hozzá kell
szoktatnunk magunkat ahhoz, hogy életét a mi példánk
nak, szavaít pedig törvényeinknek tekintsük és életünket
minduntalan vessük össze az Ovével. Ha az ifjú türelmet
len a szenvedés tűrésében. emlékeztessük őt a kereszten
függő Megvéltóra. ha nem akarja rászánni magát vala
milyen terhes munkára, képzelje maga elé a harmincéves
koráig műhelyben dolgozó, azután pedig fáradhatatlanul
tanító Jézust; ha elismerés, dícséret és kitüntetés után
áhítozik, gondoljon azokra a gyalázatokra, melyeket Jézus
magára vállalt; ha nem tud békében élni környezetével,
emlékezzék arra, hogy Jézus a legkiállhataUanabb képmu
tatókkal és bűnösökkel beszélgetett; ha túlzott örömökre
ragadtatja magát, állítsa maga elé Jézus önmegtagadását,
minden mozzanatában komoly és terhes életét. "Az Isten
emberré léte - mondja Pázmány - minden veszedelmes
kísértések ellen szívünk pajzsa."

Neveljük rá az ífjúságot a bensőséges imádkozásra.
Nem szükséges, hogy sokáíg, de annál többször és elmé
lyedőbben imádkozzék. A hit szépségének, szívet, lelket
eltöltő, felemelő és megtermékenyítő erejének tetőpontját

az imádságban éri el. A helyesen értelmezett imádsággal
összehasonlitható élmény nincs az emberi bensőben. Isten
akarja, hogy szóljunk hozzá, hogy mi gyengék kérjük az
Ö mindenható kegyelmét. Nem mintha nem ismerné gyen
geségeinket és szükségeinket, de elvárja tőlünk a jóságába
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vetett bizalom kifejezését. Megmondja, hogy mit kérjünk
tőle. Eleve igéri, hogy meghallgat. Megjelöli, hogy miként
akarja, hogy kérjük őt. Maga adott imádságmintát Fia
által. Micsoda erő, mélység és fínomság van azokban a
szavakban, melyeket Isten adott a szánkba! De még ezeket
a rövid és keresetlen szavakat is elengedi, - nincs feltét
len szüksége szavainkra. Szavak nélkül is megért és meg
hallgat bennünket. Minket magunkat akar, nem pedig sza
vainkat. Sok szót, hosszú szöveget elmondhatunk a nélkül,
hogy imádkoznánk, és teljes szívből imádkozhatunk, bár
egy szót sem ejtünk ki. A szavak nélküli imádság olyan
légkör, amelyen át az Isten arcába nézünk. Nem vesztheti
el életkedvét semmi sorscsapás alatt az, aki imádkozni tud.
"Az imádkozás - írja Széchenyi - szent cselekedet, mely
tettekre edz, szenvedélyeinket tisztítja és fékezi és a lélek
nek azt az emelkedettségét és önállóságát szerzi meg, mely
egyedül képesíti arra, hogy Istenhez fordulhasson és színe
magaslatáig felszállhasson. "

Ajándékozzuk meg az ifjúságot azzal a magasztos gon
dolattal, hogy az élet elkerülhetetlen csapásai és szenvedé
sei felülről ránk mért megpróbáltatások. Ha ezzel a gon
dolattal átitatjuk a lelkét, nem roskad össze az élet terhei
alatt. Istenszerető ifjút nem szállhat meg az a kisértés, hogy
elvesse magától az életet. Az élet terheit az ifjúságnak
úgy kell néznie, mint nézte az a középkori szerzetes, aki eze
ket a szavakat vetette papírra: Munkálkodásunk akadá
lyaít is szeretnünk kell, mert azok eszközök jobb erőnk

kifejtésére.
Az istenszeretet egyúttal és elválaszthatatlanul ember

szeretetet is jelent. Magasztos, szent értelmet, jelentőséget

és tartalmat ad az emberi testvériség gondolatának. Minden
ember egy tőből származik, az emberiség egyetlen család,
mert mindenki egyformán az Isten gyermeke. Ez azonban
nemcsak gondolat, hanem kemény, határozatt parancs és
kötelesség. Ha minden ember testvér, akkor senki sem for
dulhat el szeretetlenül és idegenül a másik embertől. Akkor
senkire nézve sem lehet közömbös az, hogy a másik ember
sir-e vagy nevet, tengődik-e vagy él. Senki sem járhatja
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az élet útját rideg, érzéketlen elmével és szívvel, hanem
rnindenkinek míndenkí másra vílágosságot és rneleget kell
árasztania. Az istenszerető ember harcol az olyan társa
dalmí és gazdaságí rend ellen, melyben százezrek és száz
ezrek munka híján testíleg és lelkíleg lealjasodnak. Az
istenszerető ember nem nyugodhat bele abba, hogy ember
Lestvére elpusztuljon olyan nyomorban, melyben a testtel
együtt a lélek is elvesz. Az ístenszeretet harcol a kenyér
kérdés jó megoldásáért, harcol az emberért, a testért és
ezen át a lélekért. A teremtményt igyekszík emberré tenni,
hogy ínnen felemelhesse az égí magasságba.

A haza- és az ístenszeretet Magyarország és a keresz
ténység kílencszáz esztendő fényében és víharaíban a ma
gyar lélekben valósággal összeolvadt. Nekünk a keresz
ténység maga a nemzeti mult. Számunkra a kereszténység
míndíg az életnek egy része volt. Az volt és az ma ís. Ki
rályaink koronájáról sugárzott ránk, nemzeti szent ieink
erényeíben tündöklött, hőseink, államférfiaínk íránytűje, a
tudománynak, írodalomnak és művészetnek tárgya és lel
kesítő szelleme volt. Intézményeínk lényege és fönntartó
eleme. Nevelésünk csakis nemzeti és keresztény szellem CI

lehet. Neveljünk olyan ifjúságot, rnely nemzetünk sors
döntő kérdéseit a keresztény testvériség szellemében akarja
megoldani.
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IV.

A CSELEKVÉS ISKOLÁJA.

Cselekvésről és nem csupán akaratról kívánunk szólni.
Az akarat csak egy, bár a legjelentősebb mozzanata a cse
lekvő életnek. Éppen ezért a bölcselőt az akarat kérdése
ragadja meg. A nevelő azonban nem állíthatja az ifjút a
cselekvés eme súlyos mozzanata, az akarat, vagy kevésbbé
elvontan szólva az akarás lelki jelensége elé, hogy egyet
len lendülettel törje át magát rajta. Lépésről-lépésre, terv
szerű aprólékossággal vezeti azon az úton, mely a cselek
vés forrásától az akaratig vezet, és így igyekszik őt átsegí
teni ezen a súlyos válságon.

Az élet legszcmbeszököbben a' cselekvés képében je
lentkezik. Az élet lényegét kifejező összes tünetek a cse
lekvéshez vezetnek. Az egyénben ís, a társadalomban ís
minden mozog, változik és cselekszik. tIni, mozogni, vala
mivé lenni, cselekedni, rokon fogalmak és szinte egymás
ban vannak.

A cselekvés a próbaköve a gondolatnak és az érzelem
nek. Az okoskodás is, meg az érzések ís csak eszközök, cl

cselekvés eszközei. Egy nagy gondolat, egy magasztos
érzelem sem tekinthető valóban nagynak mindaddig, míg
nem állotta ki a cselekvés ígazolását. Szellemünk jó műkö

désének jele a megfontolás helyessége, az elhatározás ereje
és a megvalósítás hatalma. Érzelmeink őszinteségét és me
legségét a cselekvésben való szerepük igazolja.

Csodálatos nevelői érzék bizonysága az, hogy a vallás
sohasem elégedett meg az egyszerű ísmeretközléssel, sót az
értelmi beleegyezéssel sem, hanem elhatározást, életet be
folyásoló és alakító tevékenységet, közreműködést kívánt



hitelvei és erkölcsi parancsai számára. Tettekben követői

legyetek az igének, necsak hallgatói, - mondja Szent Jakab
apostol. Krisztus nemcsak tanította, nemcsak szavakban
nyujtotta tanításait, hanem tanitványait és követőit élete
mozzanatainak részesévé is tette. A vallás gyakorlást, temp
lombajárást, szentségekhez való járulást szorgalmaz és az
ünnepek hangulatát átélést nyujtó cselekedetek révén a
templomon kivül is igyekszik átvinni a hívek életébe. Sza
lézi Szent Ferenc azt ajánlja, hogy lelki fásultság idején
cselekedetekhez meneküljünk.

1. A szokás.

A cselekvő élet lényege, szinte lelke a szokás. A szo
kás készség arra, hogy egy már véghezvitt cselekedetet
jobban megismételjünk. A szokás nem valami jelentékte
len részlettünemény, hanem az emberi cselekvőkészség leg
hathatósabb hajtóereje, az emberi viselkedésnek igen fon
tos eleme. Az ember gondolkodási, érzelmi és cselekvési
szokások kötege és szokásai révén halad boldogsága vagy
balsorsa felé. Az öregkor a gyermek- és az ifjúkor éveiben
felvett szokások lepergetése.

A szokás lényege a cselekvésben való fokozódó kész
ség. Ez a készség nagy csodálkozást vált ki, ha kivételes,
nem rninden ember által végezhető cselekedetről van szó,
de nem csodálkozunk azokon a készségeken, melyek mind
nyájunk folytonos cselekedeteiben mutatkoznak. Nem cso
dálkozunk éppen a szokás erejénél fogva: megszoktuk öket.
Megcsodáljuk a szemfényvesztési cselekedeteket, il torna
gyakorlatokat, az ujjak bámulatos mozgását a hangszere
ken, - mert elütnek az emberek mindennapi cselekedetei
től. De nem lep meg a beszélés, az írás, az olvasás, a járás,
a lépcsőn való felfutás nagy ügyessége, melyek époly
boszorkányos mutatványok, mínt az előbbiek. Ezek. nem
lepnek meg, mert mindnyájan míndennap véghezvisszük
őket.

A szokás fokozódó könnyedség, gyorsaság és biztos
ság útján jön létre. Először nagy figyelmi erőfeszítés köz-
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ben hajtjuk végre a cselekedetet, majd kevésbbé figyelünk
s végre véghezvisszük a nélkül, hogy figyelnénk, - magá
tól megy. Hasonlókép a cselekedet kezdetben igen lassú,
óvatos, majd gyorsabb és aztán már szédületes ütemű lesz.
Végre, a kezdetben ingadozó készséggel véghezvitt csele
kedet egyre jobban gyarapszik határozottságban, míg aztán
biztossá, tévedhetetlenné válik. Nagy tévedés volna azt
gondolni, hogy tökéletesedünk. Szokásunkká válhat az is,
hogy nagyon rosszul hajtunk végre egy cselekedetet. Meg
szokhatjuk a csunya, a rossz, az olvashatatlan írást, a hamis
zenei játékot, vagyis sok olyan cselekvést, mely máskép
nem mondható tökéletesnek, mint csak abból a szempont
ból, hogy a véghezvitelében nagy biztosságra tettünk szert.

A második sajátsága a szokásnak az, hogy a cselekedet
akaratlanná válik. Először megfontolással és elhatározás
sal tudjuk csak véghezvinni, de fokozatosan odáig fejlődik,

hogy akaratunk nélkül is létrejön, és végre már nem is
tudjuk magunkat visszatartani attól, hogy tegyük. Igy megy
végbe a naponkénti mosakodás, öltözködés, étkezés, az
ismerősök köszöntése, vagy egy kapott szolgálat meg
köszönése.

A szokás kialakulásának utolsó sajátsága az öntudat
rnegszűnése. Az egyazon módon történő, egyforma idő

közökben véghezvitt cselekedeteket hosszú idő multán úgy
hajtjuk végre, hogy észre sem vesszük, hogy cselekszünk.
Az ilyen cselekedeteket már tudatalettiaknak is nevezhet
nők, mert valóban tudatunk kijátszásával mennek végbe.
Amikor a lefekvés előtt az órát kitesszük a zsebünkből. ön
tudatlanul felhúzzuk. Több kötet könyvet végigolvasunk,
de nem bírjuk megfigyelni, vajjon a szavakat és a betűket

elolvastuk-e? Egész nap gyalogoltunk, de egyszer sem gon
doltunk arra, hogy melyik lábunk megmozdítása van soron.

A szokás kialakulásában két tényező játszik szerepet:
az első cselekedet, mint megalapozó és a többi rákövet
kező, mint tökéletesítő tényező.

A cselekedet első véghezvitele már nyomot hagy maga
után. Ez a nyom a szokás alapja. Cselekedtünk és ennek
nyomán érezzük, hogy másodszor már könnyebben fogjuk
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véghezvinni a cselekedetet. A gyermek életében először

ir le egy betűt, és utána az az érzése, erös bizakodása,
hogy másodszor könnyebben és szebben fogja azt leírni.

Folytatólag, minél többször és minél figyelmesebben
visszük véghez a cselekedetet, annál inkább belénk gyöke
resedik, fejlödik a szokás. Nincs szilárd szokás ismétlés,
még pedig sok ismétlés nélkül, De hangoztatjuk, hogy a
cselekedet véghezvitelére irányított figyelem ereje sok
ismétlést megtakaríthat. Ha jól és szépen akarunk írni és
olvasni, sokszor és figyelmesen kell azt tennünk.

A szokás fejlödésének folytonos és szinte titokzatosan
haladó jellege van. Jelentkezhet minden erősségi fokban,
a cselekvés megindítására alig észrevehetö szándéktól föl
egészen a villámgyorsasággal és tévedhetetlenül végbe
menö már meggyökeresedett szokásig, mely átment fl fejlő

dési fokok minden árnyalatán, - de közben mitsern vettünk
észre.

A szekésnek eme létrehozó tényezői olyan eredményt
érnek el, aminek nagy, döntő szerepe van minden cseleke
detünkben, életünk egész folytsában. Ez a nagy eredmény
a gépiesség. A gépiesség elemi, egyszerű ténye magya
rázza meg az egész cselekvő életet. Nemcsak az emberi.
hanem az állati cselekvő életet is, mert igen sok emberi
cselekedet hasonlít a jól betanított állat cselekedeteihe?
Figyeljük meg cl mindennapi életünk cselekedeteit, a fel
kelést, az öltözködést, az étkezést, a sétát stb., - mind
csupa gépiesség. Például az étkezésnél az asztalhoz ülünk
veszünk a tálból, fogjuk él kanalat, a kést, 0. villát, törünk
a kenyérből stb. s mindezt olyan gépiessé vált pontosság
gal végezzük, hogy bár beszélgetünk, mégsem tévesztjük
el egyik cselekedetet sem. Vagy nézzük az elemi udvarias
sági cselekedeteket, a köszönést, a felállást idősebb rgv!'>
nek megjelenésekor, a mosolygást ismerőseinkkel való ta
lálkozáskor stb, - mily gépies cselekedetek. Ezeket a cse
lekedeteket egy kéttagú képletre egyszerűsíthetjiik: jel és
visszahatás. Felbukkan a jel és nyomban kapcsolódik hozzá
a visszahatás. Asztalhoz ülök (jel) s veszem az evőeszközt

(visszahatás); ismerőst látok (jC'1) s kössönök Ivisszah"tás)
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Minden cselekedetünk, szinte az egész életünk ennek il

két szónak, jel és visszahatás, bonyolult kifejtése (Méli
nand).

2. Az önkénytelen cselekedetek.

Az önkénytelen cselekedetek az emberiség egyetemes
szokásai. Minden ember nemzedékről nemzedékre végzett
bizonyos cselekedeteket, és ezek az imént elemzett módon
szokásainkká, vagyis akaratunktól és tudatunktól függet
len cselekedeteinkké váltak. Háromféle önkénytelen cse
lekvés van: aj a reflex-, b] az ösztön- és ej az utánzó cse
lekedetek.

aj A reflexek a legelemibb élettani természetű tevé
kenységek. Kizárólag a testi szervezetben lelki közrernűkö

dés nélkül jönnek létre. Egy inger indítja el közvetlenül,
és a cselekedet megtörténik a nélkül, hogy megakadályoz
hatnók, vagy a megváltoztatásére befolyásunk volna. A re
flexek a legrégibb bennünk meggyökeresedett gépiességek,
melyek öröklés útján élnek bennünk. Ilyen reflexek a lélek
zés, a vérkeringés, az emésztést előmozdító mozgások, a
szemhéj összecsukódása, a térd megrándulása. a köhögés
a torok ingerlésére. kezünk hirtr-len visszarántása, ha meg
égetjük stb. A reflex három elemre tagozódik: 1. az inger,
vagyis il külső hatás, 2. a központi tünet, vagyis az agy
rendelkezése. l. a visszahatás, vagyis él mozgató ideg tevé
kenysége.

bj Az ösztöncselekvések él -ref lcx után következő elemi
gépiességek. Ezek is inger hatása alatt keletkeznek s ezek
is szükségesek az egyén életfenntartásához, de csak akkor
jönnek létre, ha az életfolyamatok belső feltételei bekövet
keznek. Létrehozói tehát az érzések, az öröm vagy a fáj
dalom érzése. Az érzések irányitása nélkül ugyanis a cse
lekvés minden irányban szétszóródnék. Hogy ez ne követ
kezzék be, a cselekvőkészség az érzések hatása alatt köz
ponti szellemi erövé alakult és életerővé lett. Ez az életerő

az alkalmas izmokba ömölve megszokott cselekvésekben
nyilvánul. Áll egy mozgási csoportból, helyesebben egv
csomó kezdetleges mozgásból. A mozgásba jött izomanyag
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a maga egészében mindig ugyanaz. Sőt az egész nemnél,
emberi vagy állati nemnél ugyanaz. Ugyanaz volt előttünk

már megszámlálhatatlan nemzedéken át. Kezdetben kár
pótlás volt az értelem hiányáért, de megmaradt a szellemi
fejlődés magasabb fokán is. Ilyen ösztöncselekvések az
emberben az érzelmeket, az örömet, a fájdalmat, a szerete
tet, a haragot, a félelmet stb. kisérő mozdulatok.

Az ösztöncselekvés abban különbözik a reflextől. hogy
nem egyszerű, hanem bonyolult, továbbá. hogy lelki folya
mat játszik benne szerepet és végre, hogya cél megvaló
sulása érdekében a cselekedetek hosszú sora játszódik le
benne. De lényegesen különbözik az értelmi cselekedetek
től is. Ezeknél biztosabb, tévedhetetlenebb, bár a meggon
dolás híján van, mert van ugyan célja, de az ösztönősen
cselekvő erre nem gondol.

ej Az utánzás olyan cselekedet, mely egy meglátott
mozgáshoz hasonl!t, vagy legalább is az a törekvés nyilvá
nul meg benne, hogy hasonlítson hozzá. Az utánzásban is
megvan a szokás természete, van benne jel és visszahatás.
A jel a példa, melyet embertársaink, a környező ember
csoport mutat, a visszahatás pedig az utánzó cselekedet.
A jel tehát a környezet gondolkodása, érzelmei, beszéde
és tettei, a visszahatás pedig a gyermek megfelelő meg
nyilvánulásai. Igy tanul a gyermek beszélni, enni, járni,
öltözködni stb. A templomban a hivők tömege letérdel,
tehát mások is szinte akaratlanul letérdelnek, - utánoznak.

Az utánzás körülbelül a gyermekkor tizedik hónapjá
tól kezdve az egész életre kiható szerepet játszik. A gyer
mek utánozza azt. amit a felnőtteknél lát és tőlük hall.
Sajátságos adomány arra, hogy ismeretszerzési vágyát ki
elégítse és a felnőttek világába behatoljon. Az ember igen
sok külső és belső szerzeményének természetét ez magya
rázza. Igy vetjük meg modorunk, gondolkodásunk és er
kölcsi felfogásunk alapjait. A gyermek környezetének vi
selkedése nyomán alkotja meg a maga viselkedésének ösz
tönös szabályait és teremti meg eszményképeit. Megbecsüli
azokat, akiket megbecsülve lát, és elítéli azokat, akik az ő

környezetében rosszalásban részesülnek. A ráhatások ősz-
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tönösekké lesznek bennünk és lényeges sajátságainkká
válnak egész életünkre. Innen van a szülők, a nevelők, a
családtagok roppant hatása. A magunk szerény újitásait
csak rámintázzuk az utánzás útján elsajátitott alapokra.

Megjegyezzük, hogy az értelmi műveleteinkben oly
nagy szerepet játszó eszmetársítás, asszociáció sem más,
mint szokás, ösztönös gépiesség. Az eszmetársítás készség
arra, hogy egy eszmét, egy képzetet, általában egy tudat
állapotot egy másik útján felébresszünk.

Az összes képzettársítások két alapformára vezethetők

vissza: aj érintkezési, bJ hasonlósági térsításra. Az elsőnél

a dolgokat gyakran együtt észleltük, mégpedig vagy tér
ben, vagy időben. Például a villámlást követi a mennydör
gés. Itt nyilvánvaló a szokáson való alapulás ténye, vagyis
megszoktuk, hogy a két dolgot együtt észleljük. A második
esetben a két dolgot nem észleltük ugyan együtt, de az ck
hasonlóságot mutatnak. Egy könyv látása a hasonló kötés
alapján eszünkbe juttatja a mi elveszett könyvünket. Ebben
az esetben a szokás ténye nem ilyen nyilvánvaló, de azért
a társítás mégis azon alapszik, - ezt a kötést a mi elveszett
könyvünkön szoktuk látni. A szokás tehát itt lappangó
tünet, mely a hasonl6ságra irányítja a figyelmet.

3. A hozzászokás.

A szokás - mint elemzése nyomán kitűnt - növekvő

készség a cselekvésben. A hozzászokás növekvő közörn
bösség, másszóval növekvő türelem a kivülről jövő hatá
sokkal szemben. A hozzászokás lehet testi is, meg lelki is.

Általános tapasztalat az, hegy a test könnyebben el
viseli, jobban tűri azokat a hatásokat, melyeknek megsza
kítás nélkül vagy sűrű ismétlésekkel alá volt vetve. Hozzá
szokunk a hideghez, a fáradtsághoz stb. Nem mintha nem
éreznők többé, hanem szervezetünk megedződött, és nem
fázunk meg és nem fáradunk olyan könnyen. Megszokjuk
az orvosságot. Ez azt jelenti, hogy az nem hat, nem be
folyásolja többé a szervezetet. A közömbösség bizonyos
betegségekkel szemben, a másodszori fertőzés kizárása
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szintén ezen alapszik. A szervezet hozzászokott annak fer
tőző mérgéhez. Igy értelmezhetjük az oltásokat is.

Hasonló megfigyeléseket tehetünk az érzésekre nézve
is. Az érzések ismétlődés révén veszítenek erejükből. Azok
il kőrülmények, melyek azokat kezdetben előidézték, nem
keltik fel többé. A legcsodásabb dolgok nem váltanak ki
többé meglepetést, nem váltanak ki indulatot, ha folyton
vagy csak sűrűn is szemlélhetjük. Legalábbis tompul a
hatásuk. A természet legszebb csodái, az égbolt, a hegyek .
a t.engerek, a mezők nem váltják ki a méltó csodálatot,
mert állandóan részünk van bennük. Nagy müveltség kell
ahhoz, hogy szépségeiket újra meg újra feIfedezzük. A féle
lem is veszit erejéből a hozzászokás útján. A vihartól, a
villámlástól, a mennydörgéstől először félünk legjobban.
később már kevésbbé. Az öröm sem állandó. Egy újítás,
mely kezdetben elbűvöl, később közömbös lesz. Nagy volt
egykor az öröm az első repülőgép láttán, de ma már alig
emeljük fel szemünket a levegő csodáira. A félelem, az
öröm, a bánat, a gond, él szánalom, mind fakul a megszekés
révén. A nevelőnek is ezért kell takarékosnak lennie a
dicséretek, a fenyegetések és a büntetések alkalmazásában.
Gyakori alkalmazásuk révén veszítenek hatásukból, de
bőlcs óvatossággal alkalmazva hathatósak. Hasznos e felett
elgondolkodni a az érdeklődéskeltéshez. il figyelem Iel éb

reseteséhez és a fegyelem fenntartásához szükséges eszkö
zök eredményes alkalmazása érdekében is.

Vannak azonban kivételek is. Van fokozódó testi és
erkölcsi visszahatás. Sűrün fordulnak elő esetek, amikor az
ingerlékenység az ok ismétlődése esetén fokozódik. A kör
nyezetünkben levőknek lehetnek kellemetlen szak ásai, me
lyeket kezdetben fel sem veszünk, később azonban elvisel
hetetlenekké válnak. Egy kezdetben közömbösen nézett
arcfintorítás később kihoz a sodrunkból. A két végleten
álló hatás sincs kizárva az érzelmi életben: egyrészt foly
ton kevésbbé izgulunk egyazon kellemetlenség miatt, más
részt egyre kevésbbé hangolódunk fel olyan kedvességtöl.
mely kezdetben elbűvölt. A szüntelen ismétlődő kellemet
len zaj nyomán keletkező izgalom fokozódása beszédes
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példa a lelki visszahatás erősödésére. A tanteremben va
gyunk. Egymásután rövid időközökben jönnek be az ifjak.
Valamennyi bántó zajt csinál a könnyen becsapódó ajtó
val. Az első esetet még könnyen vesszük, de a továbbiak
nyomán mindjobban fogy il türelmünk. míg végre a tize
diknél végleg kijövünk a sodrunkból. Ez a tizedik ifjú sem
mivel sem hibásebb. mint az előbbi kilenc, s mi mégis úgy
fellázadunk ellene, mintha azoknak mulasztásai mind benne
halmozódtak volna fel. Hasznos dclog felhívni a nevelők

figyeImét az igazságtalanságoknak ilyen csattanós példáira.
A félelem érzelmi hatása egészen különös, és e miatt

vele szemben igen résen kell állnunk. Nem lehet végérvé
nyes megállapításra jutnunk arra nézve, hogy a félelem az
esetek ismétlődése révén inkább tompul vagy fokozódik-e.
Az első mennydörgéstől igen megrettenünk, de a többiek
tól kevésbbé. Azonban hány esetben van megfordítva is
A gyermeket esetleg ki tudjuk gyógyítani a félelemből, ha
a. sötét szobába való bemenetelét er őszakoljuk. dr
ugyanez az eljárás idegzavart is idézhet elő.

4. A szándékos cselekedetek.

A gyermek cselekvése eleinte ösztönszerű, Cselekede
teit az életszükségletekből folyó vágyok irányítják. Tapasz
talatainak gazdagodása és élettartalmának gyarapodása azon
han lehetövé teszi rá nézve azt, hogy környezetének érté
kelő állásfoglalását és viselkedését a magáévá tudja tenni.
Ettől kezdve célképzetei egyre több gátlást szenvcdnek.
Ezek a gátlások arra késztetik, hop" célképzeteit vizsgálat
alá vegye és ösztönös cselekvéseit akarati cselekvésekké
alakítsa. Kezdetben főkép cselekedeteinek kellemetlen kö
vetkezményei, a megintés, fenyítés. dorgálás, esetleg a bün
tetés gátolja a célképzeteihez való ösztönszerű hozzájáru
lását, de értelme kifejlődésével mindjobban a tilalmak és a
parancsok lesznek cselekvésének döntő irányítóivá. Ezek a
parancsok gyakran ellentétben vannak a benne ösztönösen
élő és nagy erővel jelentkező célképzetekkel és vágyakkal
Tapasztalatainak gazdagodása és értelmének erősödése lehe-
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tövé teszi, hogy a célja elérésére szolgáló utak előnyeit és
hátrányait mérlegelje.

A szándékos cselekedetek fokozatokat mutatnak és
különböző alakban jelentkeznek. Egyesek elemiek, mások
összetettek, sőt vannak bonyolultak is. Ebben a rangfoko
'latban négy lépcsőt különböztetünk meg: a) tudatos moz
gások, b) megállások, e) újítások, d) szándékos cseleke
detek.

a) A gyermek mozgásai önkénytelenek. Gépiesen moz
gatja tagjait. Hosszú idő múlik el, míg megérzi azok mozgá
sát és gyönyörködik abban. Majd megpróbálja maga is
véghezvinni azokat a mozgásokat, melyek gyönyörködte
tik. Eleinte utánozza önkénytelen mozdulatait, majd paran
csol tagjainak. Ez a szándékosság első megnyilvánulasa.

b) Majdnem ilyen elemi a megállási cselekedet is. A kis
gyermek időnkint visszatartja magát a sírástól, a kiabálás
tól, a haragtól. Megáll s kis szünet után folytatja. Egyszerű

és könnyű dolog véghezvinni az önkénytelen cselekedetet,
ha jelentkezik, de nehéz dolog szembeszállni vele, - ez
már szándékos cselekedet. Hasonló a helyzet a vággyal.
Könnyű dolog engedni a vágvnak. de nehéz dolog ellent
állni neki. Ha megijedek, könnyű engedni a menekülésí
vágynak, de nehéz helyben maradnom és szembenéznem a
bajjal. Könnyű dolog leszakitanom a megkivánt szép gyü
mölcsöt és beleharapnom, de nehéz lemondani róla. Ez a
megállás, ez a lemondás szándékos cselekedet.

e) Kissé összetettebb az újító cselekvés. A szokásban,
a gépiességben, az élet mögöttünk álló részében kialakult
életmódban kitartani, változatlanul tovább élni a multat, 
könnyű cselekvés; de felvenni valamit, ami többé-kevésbbé
új, nem puszta leélése a réginek, - ez már nehéz dolog.
Erős szándékosság szükséges ahhoz, hogy megszokott cse
lekedetemen valamit módosftsak. Könnyű dolog megszo
kott hangerősségünkön, a magunk szokásos ütemében be
szélni, de nehéz, szándékos erőfeszítést kíván, ha például
a betegre való tekintetből halkabban, vagy a könnyebb
megértés érdekében lassúbb ütemben kell beszélnünk.
Rendkívül súlyos megpróbáltatás az, ha a megszokott élet-
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módunkon változtatnunk kell. A jómódú embernek a va
gyoni összeomlás következtében nagyon nehéz a szegény
ember szükös életmódját élnie. Itt már nagy mértékben kell
az akaratnak érvényesülnie.

d) Hátra van még a szándékos cselekvésnek legössze
tettebb és legkialakultabbalakja, az olyan cselekedet,
melyben elhatározás van. Az előbbi esetekben, a mozgá
sok, a megállások és az újítások kérdésében szorosan vett
mérlegelés, választás és döntés nem volt. Nem látszott fon
tosnak, nem sok fordult meg azon, hogy a cselekedetet
véghezvisszük-e vagy nem. A szándékos cselekvések leg
felső fokán állanak azok az esetek, amikor a cselekvő sú
lyos kérdés előtt áll úgy, hogy mérlegelnie, fontolgatnia,
majd döntenie kell. A felvetett kérdésre igennel vagy nem
mel feleletet kell adni, és a két lehető állásfoglalás között
lényeges különbség van. Elkészítsem-e a feladatomat vagy
ne, hazudj am-e vagy igazat mondjak? Itt már szerepet ját
szik a megfontolás és az elhatározás, az akarati cselekedet
nek ez a lényeges mozzanata.

Eme négy eset mindenikében van egy igen fontos
közös vonás, a szándékos cselekedet lényege: tudatában
vagyunk annak, hogyavégbemenő.cselekedetnek mi va
gyunk az okai. Érezzük azt a belső személyes erőfeszítést.
melyből a cselekedet kihajt. Eme érzés értékére nézve
lehet kétséget támasztani. Lehet azt mondani, hogy csak a
képzelet tünteti fel szándékosnak. - de tény, hogy az érzés
bennünk megvan. Ezen al alapon a szándékos cselekede
tek mibenlétét úgy határozhatjuk meg: olyan külső vagy
belső cselekedetek, melyeknek tudatunk szerint mi Vagyunk
az okai. Ez a tudat egyúttal lényünk felfedezésének pilla
nata. A lényünket alkotó belső erőnk tudatára ébredünk
és ezzel átmegyünk a látszatról a valóságra.

5. Az akarati cselekvés.

A lélektan a teljes akarati cselekvésben négy egymást
követő mozzanatot különböztet meg: a) a cselekvés fogam
zása, b) a megfontolás, c) al: elhatározás és d) a végrehajtás.
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aj A fogamzás az eszme megragadása, magunkévá té
lele, a vele való közösség vállalása. Tehát több, mint az
eszme egyszerű felfogása, megjelenése a szellemben. Az
önkénytelen cselekvésben a tett magától, közvetlenül halad
a megvalósulás felé. A szándékos cselekedetben megállást
parancsolunk. Széttépjük azt a kapcsot, mely az eszméhez
d megvalósulás felé való haladás tényét kötötte. A meg
állás tünete a cselekedet fogamzása, - ezzel vállalunk vele
közösséget.

b) A megfontolás az eszme körülményeinek vizsgálata,
meggondolása, szabadabban szólva, a cselekvö erö össze
gyüjtése. Valóságos tanulmány. Teljes értékű ítélő munka
Szerepe van benne az értelemnek és a képzeletnek. Értelmi
munka, mert belső vita a cselekvés és a nem-cselekvés
indítóokai felett. De képzeleti munka is, mert előrelátásról

van szó benne. Képzeletben látnunk kell, hogy mí fog be·
következni abban az esetben, ha az egyik részt, és mi abban
az esetben, ha a másik részt választjuk. Az állat nem végez
ilyen tanulmányt, hanem egyszerűen cselekszik és vagy
sikert ér el vagy elbukik. Az ember azonban tapasztalat
útján rájött arra, hogyelőnyösebb értelmileg elvégezni ezt
a kísérletezési műveletet, mert ez rövidebb és nem veszé
lyes. A hátránya azonban az, hogy ritkábban végződik síke
resen.

c) Az elhatározás választás a tegyem és ne tegyem
között, A cselekvés igazi lényege. Nem csupán helyeslés
vagy nem-helyeslés, nem csupán ítélet, vagyis értelmi cse
lekedet, hanem jóval több. Az ember az elhatározás által
([ célt a magáénak tekinti. Az elhatározás a célnak szellemi
megvalósítása. Azt jelenti, hogy a cselekvést alkalmas ídő

ben teljes bizonysággal végre fogjuk hajtani. Előzetes ake
rás, melyet megfelelő időben cselekvésre váltunk. Az aka
raterő, - ha a cselekvés áldozatot is kíván - főképen az
elhatározásban nyilvánul meg. Az akaraterős egyén nehéz
tettekre és kínos szenvedésekre is el tudja magát hatá
rozni, viszont a gyenge akaratú habozik, késlekedik, húzó
dozik.

Vannak nagy elhatározások, melyek napok, hetek, eset-
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leg csak évek multán kerülnek kivitelre. Nyilvánvaló, hogy
itt folyton új elhatározásokra van szükség, hogy elkerül
jük a cselekedet végrehajtásáról való lemondás kísértését.
Itt valóságos elhatározási sorozat alakul ki, és ezt az első,

vagyis a főelhatározás irányítja.
d) Az akarati cselekedet befejező mozzanata maga a

cselekvés, vagyis a cél megvalósítása, vagy legalábbis az
igyekezet annak megvalósítására. A cselekvés lehet külsö
vagy belső. A külső cselekvés testi tevékenység, a dolgok
fizikai rendjébe tartozik. A belső cselekvés a gondolati
világból vagy a gyakorlati életből vett feladat megoldá
sára irányuló lelki művelet. Akkor nyilvánul meg jellemző

módon, ha valamely elméleti kérdés megoldásáról van szó.
ilyenkor a ieladat megoldásére alkalmas tudattartalmakra
van szükség. A legerőteljesebb belső cselekvés a figyelem,
vagyis a szellemnek egy tárgyra való irányítása. Idetartoz
nak az összes önnevelési akarati cselekedetek. Belső aka
rati cselekedet az is, hogy pontosabbak igyekszünk lenni,
több türelmet igyekszünk mutatni mások gyöngeségével
szemben stb. Termésszetesen mindezeknek a belső akarati
cselekedeteknek megfelelő külső közvetítő cselekedetek
lehetnek a kisérő társai. A pontosságra való törekvésnek
pl. az, hogy idejében visszaadjuk a kölcsönkért tárgyal.

6. Az akarat és a vágy viszonya.

Minden akarati cselekvés forrása egy vagy több vágy,
rnely a cselekedet fogamzásán és megfontolásán át elhatá
rozássá érlelődik. Mi a kapcsolat a vágy és az elhatározás,
más szóval az akarat között, vagyis hogyan megyünk ál
az egyikről d másikra?

A régi bölcseleti felfogás az volt, hogy a vágy csupán
belső sóvárgás, veszteglő, erőtlen, tehetetlen lelki jelenség,
melynek egy külön erő, az akarat támogatására van szük
sége, hogy tetté válhassék. E szerint il vágy az akarattól
kapná a belőle hiányzó erőt.

A tapasztalati tények ellentmondanak ennek a felfogás
nak. A gyermekek. a műveletlen emberek, szóval a leg-
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csekélyebb akarattal bíró lények mínden vágyukat meg
valósítják. Az erős índulatokban, a haragban, a félelemben,
ahol csekély az akarat uralma, a vágy nagy erővel ígyek
szik tetté válni, és éppen az akarat állja útját tettreválésa
nak. A vágy születő tett, mely teljes cselekedetté lesz, ha
ellenfél útját nem állja. A vágynak nincs szüksége az aka
rat támogatására, a nélkül is megvalósul, csak ne találjon
ellenállásra.

Ellenkezőleg, az akarat féke a vágynak. Fékezi, meg
állítja a vágyat, hogy ellenőrizze és aztán vagy elnyomja,
vagy útjára bocsássa. Végkép is megállíthatja, mire sűrűn

van példa az indulatok és a szenvedélyek legyőzésénél.

Ez a meggondolás tehát világossá teszi, hogy amikor mi
akaratról beszélünk, káprázatban ringatjuk magunkat. Azt
hisszük, hogy az a fontos, amit teszünk; pedig nem így
van..- az a fontos, amit nem teszünk. Szóval nem az ősz

tönzés a sarkalatos nevelő tényező, hanem gátlás. A sza
badjára engedett vágynak nincs szüksége támogatásra. On
erejéből, természeténél fogva halad a megvalósulás útján.
Az akaratnak, az akarati erőfeszítésnek azzal a vággyal
vagy vágyakkal van dolga, melyeket nem fogadtunk el,
melyeket el kell nyomnunk. A lusta embernek nem az esik
nehezére, hogy megtegyen valamit, hanem az, hogy le
mondjon a tétlenség kényelmeről. A hazugnak nem azzal
van küzdelme, hogy megmondja- e az igazat vagy ne, hanem
azzal, hogy nem tud lemondani a hazugsága nyomán járó
érdekről. előnyről vagy haszonról. Éppen ezért az akaratra,
vagy helyeseben a cselekvőkészségre való nevelés kér
dése jó értelmezéssel önfegyelmezésre, önuralomra, vagyis
a helytelen és káros vágyak feletti uralomra való nevelés.
Az akarat tehát negatív hatást fejt ki: fékez. Az ellerit
mondó vágyra támaszkodik. Az egyik vágynak szembe
helyez egy másik vágyat. Szóval, az elhatározásban az
egyik vággyal legyőzi a másikat.

Az akarat tehát a győztes vágy. Nincs két erő, két
tényező: vágy és akarat, _. hanem csak vágyak vannak.
Az egyik vágy az érdeken. az érzelmeken. a kötelességen
stb. alapuló hatásosságánál. a törvényekkel, a vallás, az
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erkölcs, a szokás, az illem stb. parancsaival való összhang
jánál, vagy az egyetemes akarattal való megegyezésénél
fogva nagyobb erőt rejt magában, mint a többi. Ez a győz

tes vágy az akarat (Mélinand).
A győztes vágy nemcsak erősebb, mint a többi, hanem

azoktól egész mivoltában különbözik, Valaki például le
győzi valamely erős szenvedélyét. Ennek il szenvedélynek
nem állhatott ellen az az egyszerű vágy, az az egyszerű

kivánság, hogy az illető ne legyen többé annak rabja. Az
ellenálló erő valami sokkal nagyobb. Körülbelül így fejez
hető ki: nem méltó hozzám, hogy ennek a szenvedélynek
rabja legyek. Más szóval, a szenvedélyben jelentkező vágy
gyal nem egy másik vágy állt szemben, hanem az egész
lényünk. Abban a vágyban kifejezésre jut az egész mul
tunk, mert mások voltunk, a jövőnk, mert mások akarunk
lenni, és a jelenünk, mert nem szabad ilyennek lennünk.
A vágyak harcában az elhatározást teljes lényünk közbe
lépése dönti el. A megállást az egész lényünk parancsolja.
Az akaratra, a cselekvőképességre való nevelés tehát nem
elkülönített tevékenység, hanem abban az egész nevelés,
az értelem és érzelmi élet nevelése is döntő -szerepet játszik.

7. A gondolkodás és az érzelmek szerepe a cselekvésben.

A közfelfogás cselekvést, tevékenységet lát minden
mozgalmasságban. Előítélet vezeti látását és a cselekvő

készséget odaítéli a gyakorlati embernek, a mérnöknek, az
ügyvédnek, a bankárnak, a kereskedőnek és az iparosnak,
akinek hivatása természetében rejlik a kiilső mozgalmas
ság. Eme foglalkozások betöltői folyton valóságokban élnek,
ezeket jobban ismerik, jobban a hatalmukban tartják és
jobban ki tudják használni, mint mások. Avalóságokkal
való tevékenykedés, a dolgoknak javunkra való forditása
és embertársainknak előnyünkre való kezelése a felszínes
betekintésre nagyon mutatós cselekvési mód. Ennek lé
nyege a kezdeményező bátorság, a gyors elhatározás és a
határozott cselekvés kedvelése.

A kezdeményező bátorság olyan képesség, melynek
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alapján világosan látjuk a magunk elé tűzött célt és azo
kat az eszközöket, melyekkel azt el tudjuk érni. Semmiféle
embertípus nem felelhet meg jobban ezeknek a feltételek
nek, mint az úgynevezett gyakorlati ember. Avalóságokra,
söt rendszerint azoknak egy részére való korlátozottsága
megóvja őt a szétszóródástól és az ennek nyomán fenye
gető eltévelyedéstől. Látási területén kevés, esetleg csak
egy dolgot tart egyszerre, és így reménye van arra, hogy
azt jól szemügyre veheti élősködő képek betolakodása nél
kül. A gyakorlatiasság és a mozgalmasság, - ha a mélyére
nézünk - gondolkodási szegénységből származik. Gondol
kodni nehezebb, mint első tekintetre cselekedni. Könnyebb
átadni magát a helyzet kényének, mint elmélkedésbe me
rülni. A gyors kezdeményezők a felszínen mozognak. Kép
zeljünk el egy embert, akinek egész gondolkodása csakis a
vagyonszerzés körül forog, aki egész tevékenységét ebben
az irányban összpontosítja. Ez természetesen eredménye
sebben fog tevékenykedni a meggazdagodás érdekében,
mint egy má.sik, akinek érdeklődését más dolgok is lekötik,
és aki képességeit több más irányban is érvényesíti.

A gyors elhatározóképesség a kezdeményező erőt ki
egészíti. Ez gyors meglátás és állásfoglalás. A gyakorlati
ember lelki berendezkedése eme kívánalmaknak is kedvez.
Az egymással versenyt futó célok és a párhuzamosan kínál
kozó eszközök kiválogatódása szükséges ahhoz, hogy az
elhatározásnál ne jöjjünk halogató zavarba. A nagyon ki
finomodott ítélőképességgel bíró emberrel történik meg
az, hogy nem tud határozni, mert a cselekvés és a nem
cselekvés mérlegelésénél az értelem sok különbözö érvet
tud a serpenyőbe vetni. Az ellentétes lehetőségekben szű

kölködő agy jól be van rendezve arra, hogy íngadozás nél
kül eljusson az elhatározásra, - mert a gazdagabb szelle
mek késleltető aggodalmait nem ismeri. Az elhatározást 
mint tudjuk - megvitatás, bensőnkben végbemenő tanács
kozás előzi meg. Csökkentsük a megvitatás elemeit, az ide
és oda latbaeső okok számát a legcsekélyebbre, - és az
elhatározás nem fog késni. Tartsunk mindig csak egy meg
oldási lehetőséget szem előtt, legyünk képtelenek két cél
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kitűzésére, - az elhatározás könnyen fog megtörténni. De
nem is szükséges, hogy ennyire szellemi szegények le
gyünk. Bármennyi legyen is célkitűzéseink és megoldási
lehetőségeink száma, ha szellemünk nem elég finom arra,
hogy ezek közül többet is értékelni tudjon, - a döntés
szintén nem lesz nehéz. A gyors elhatározás a szellemi erő

látszatát kelti. Ne vezettessük magunkat félre, mert ez rend
szerint a szellemi szegénység jele. Igy kell nézni azoknak
mutatós elhatározóképességét, akik az életben élelmesek
nek, leleményeseknek, jó cselekvőknek látszanak.

A határozott cselekvés is csalóka látszat. Ennek is elő

szeretettel tulajdonitják a cselekvő erő értékét. Az az em
ber, akire nem nehezedik rá a dolgok bonyolult volta, aki
nek a cél és az eszközök jó látása végett semmit sem kell
magában elnyomnia, az határozottan cselekszik, mert nem
lát kockázatot. A biztosság érzése arra bátorítja, hogy biza
kodással cselekedjék és bizalma tárgyának fönntartás nél
kül és örömest átadja magát. Az ilyen embernek nagy haj
lama van a kockázatra. Mi tart vissza a kockázattól? Az
eset sokféle lehetőségeinek és veszélyeinek látása. Ez itt
hiányzik (Dromard).

Kétségkívül az ilyen cselekvés is érték, de nem telje:
érték. Megvannak benne il. cselekvés mozzanatai, de ezek
Felszínesek és szétszórtak. Csekély szerepe van bennük az
értelemnek, és igy rendszertelenek. A teljes értékű cselek
vésben mindig van valami az alkotás fogalmából, amin
magasabb cél felé irányitott, egymásba kapcsolódó csele
kedetek szerves sorát értjük. Az alkotó cselekvésben az
értelemé a vezető szerep. Akkor alkotunk, amikor jó gon
dolatokat jó tettekben megvalósitunk. Termékeny cselek
vés csak az elmélyedő elmélkedésben megnyilvánuló belső

élet révén van. Hosszú életű cselekedetek csak a bennünk
fogant gondolatból eredhetnek. Aki nem gondolkodik, aki
nem dolgoz ki határozott célt és nem keresi lépésről

lépésre a legjobb eszközöket, az nem igazi cselekvő, hanem
csak a helyzetek és a körülmények játékszere. Az ilyen em
bert az előre nem látott esetek megzavarják és minden
pillanatban arra késztetik, hogy módositsa célját és változ-
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tassa eszközeit. Minél mélyebben merülünk magunkba,
annál többet adunk a gondolatnak és a cselekedetnek.
S minél többet adunk a gondolatnak, annál jobban kiöntjük
lényünket és annál több életet adunk. A belső élet elmélyü
lése és az életben való felemelkedés párhuzamosan halad.
Széchenyi minduntalan felhiv arra, hogy ébresszük és táp
láljuk lelkünkben a "zarándoki érzést", a "zarándoki ko
molyságot", mig csak szokássá nem válik bennünk, és önt
sük ezt azokba is, akikben nincs meg. A "zarándoki érzést",
mely a hivatás emlékezetét nem engedi soha figyelmünkből

kiesni. Szorgalmazza, hogy vigye ezt bele mindenki mín
den munkakörbe, ha akar "sokkal inkább használni a hon
nak, mint fényleni sajátlag". "Zarándoki komolyság", az a
magába mélyedt, önlelkét vizsgáló csendes, nyugodt hala
dás lépésről-lépésre, de mind feljebb, egyre magasabbra és
magában a lélekben is egyre nemesedve. Ha ez nincs meg
- mondja -, "hiányzik az isteni szikra, mely egyedül ké
pes a halandót bármely kicsiny mütételben is mesteri ma
iasságra emelni". Az elmélyedő elmélkedés, "a zarándoki
komolyság" különleges nagyságu abban rejlik, hogy segít
táplálni az emberi cselekedetek egyetemes aratását.

A közfelfogás könnyen hajlik arra a feltevésre, hogy
az elmélyedő lélekből hiányzik a gyakorlati érzék. Azt
hiszi, hogy ez nem ismeri a valóságokat, vagy hogy bizo
nyos lenéző nemtörődömségből félreismeri azokat. Ellen
kezőleg, az elmélkedő mélyen behatol avalóságokba, 
de éppen ez a mélyrenézés van kárára. Ellentmondásnak
látszik, de ez az igazság: a valós világ a felszínesen nézők

előtt jobban feltárul. Az elmélyedő gondolkodó egyúttal
élesen figyelő is, de az ő erősen összpontosított figyelme
elsiklik olyan részletek felett, melyeket az alacsonyabb
rendű képesség jól meglát. A nagy dolgokra irányitott erős

figyelem a legbiztosabb mód arra, hogy az élet apró dolgait
ne vegyük észre. Az ember nem gondolhatna a mélyebben
fekvő igazságok meglátására, ha minden apró dolog lekötné
a figyeimét. Amikor az ember nagy dolgokkal akar foglal
kozni, akkor előbb szabadítsa ki magát az emberek soka
ságát lenyügözve tartó apró varázslatokból. Kell, hogy bi-
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zonyos köznapi vonzalmak erejüket veszítsék, amikor az
elmélyedő lélek munkába lép.

Az elmélkedés nem jelent elszakadást a külső világtól,
hanem - ellenkezőleg - fáradozást annak jobb megisme
résén. A közös életbe való betekintés után üdvös dolog
kissé magunkba szállnunk, hogy tapasztalatainkat összefog
lalhassuk. A külsö elkápráztat. A mindennap látottakat köd
fátyolos szemmel nézzük. A visszavonultságban a káprázat
rnegszűník, a dolgok elrendeződnek és tárgyilagos meg
világításba kerülnek. Elmélkedni annyít tesz, mint meg
szabadulni az előítéletektől, feloldódni a körülmények által
ránk kényszerített tévedésektől. másszóval annyit tesz,
mint növeIni ítéletünk függetlenségét és pontosságát Az
elmélkedő gondolkodás tesz igazságos ítélövé. ez pedig ft

jó cselekvésnek fontos feltétele.
Igaz, hogy amikor az ember azon dolgozik, hogy a

közepes emberi állapot fölé emelkedjék, kissé el is szakad
tőle. Minél szellemibb az ember, annál jobban elkülönül a
többségtől és annál kevesebb megértésre számíthat. Ebből

az elkülönülésből kellemetlenségek származnak, melyek
közül a leghátrányosabbak egyike az, hogy nem tudja meg
ismerni a másokban működő hajtóerőket. és e miatt a szá
mításai hamisak lesznek. Az elmélyedő lélek nem látja meg
mások kicsinységeit. nem IM bele cselekvésmódjukba és
eszközeikbe és igy nem könnyen tudja megállni helyét
azok tömegében, akik értenek az élet hasznosításához. Az
elmélkedők java áldozata a saját eszméinek. A mélyre
nézés sok emberrel elfeledteti a kicsinv dolgok létezését:
"Néhány fölséges bolond, miközben a csillagokat nézi, bele
esik a kútba". Tény az, hogy egy kis köznapiság jobban
előkészít arra, hogy tudjunk olvasni a sokaság lelkéből és
hog'! felvértezzük magunkat annak ármányaival szemben.
Ez ff'ltétele annak, hogy jobban megálljuk helyünket az élet
tülekedéseiben.

Kétségtelen tehát, hogy az elmélkedésre alapított cse
lekvő életmód kissé az élet felett lebeg. Az életnek felül
ről való nézése azonban fönséges módja annak, hogy az
életet szebbnek lássuk, rejtelmeibe beletekintsünk, fényé-
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ben tudatosan gyönyörködjünk és annak magasztosságát
élvezzük. Azok élnek rosszul. akik máskép élnek, mert be
húnyt szemmel surrannak át az életen. A pusztán gyakor
lati tisztánlátás csak annyira tárja fel a létet, mint a könyv
írójának gondolatait az olyan ember olvasása, aki a köny
vet csak átlapozza, nagy figyelmet fordít a papír minősé

gének vizsgálatára, a betűk alakjára, a nyomtatás egyéb
sajátságaira, de nem veszi észre, nem is sejti, hogy a
könyvben gondolatok is vannak. A cselekvés az élet jele.
Az élet pedig gondolkodás. Minden ember gondolkodik,
de nem egyformán, - hanem mindenki a maga módján.
Kevesen tudatosan és szellemileg, a többség öntudatlanul
és anyagilag, - tömegmódon.

Az akarat szellemi és szívbeli hatalom, az alkotó
munka - mint Emerson mondja -- szellemi és erkölcsi
erő. A parancsot a szellem adja, szárazon, önzőn, szinte
haszonlesőn, és ezt az érzelem színessé, kedvessé és von
zóvá teszi. Akár akarjuk, akár nem, az alkotó és termékeny
cselekvőkészség iskolája már az értelem nevelésénél kez
dődik és a sziven át vezet. A gondolatból kell a tartalmat
meríteni, aztán kedvessé kell azt tenni és a szépségét és
az értékét ki kell színezni, - szóval meg kell azt szeret
tetni. Nincs komoly cselekvés az értelemben feldolgozott
gondolati tartalom és a szívből felszítt hangulati velejáró
nélkül. A hangulat kezdetben nehéz feladatokat és nem
tetsző erőfeszítéseket is rokonszenvessé tesz. Semmi érté
keset nem váltott valóra az emberi tevékenység, mely
előbb nem ringott a tudomány vagy a költészet bölcsőjé

ben. Minden tartalmas és szép dologban hathatós lecke
hangzik el, és abban a jobb jövő felé való haladásnak egy
lépése rejtőzik. Az Isten csodálatos világa a leghatalma
sabb lecke a cselekvőkészség nevelésére, mert a belőle ki
sugárzó bölcseségból, jóságból és szépségből titokzatosan
gondolatok és érzelmek sarjadzanak és megtermékenyítik
valós világunkat. "Az volna az emberiség legnagyobb csa
pása, ha egy napon elhalványodnának a csillagok", - mert
akkor megálIna minden cselekvés és vele minden haladás.

'Eme általános megállapításhoz mégis egy megszorítást
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kell fűznünk. S ez az, hogy a cselekvés megindításában és
a cselekvőkészség fokozásában sem az értelemnek, sem a
szívnek nincs egymással szemben feltétlen előjoga. A min
denkori tapasztalat az, hogy annak jut szerep a cselekvés
ben, ami a cselekvő re nézve értéket jelent. Ha valami ígér
kezik, ami nekem hasznot, előnyt, tökéletesedést ígér, az
után vágy keletkezik bennem, és ez a vágy tör a megvaló
sulás felé. Hogy az érték melyik úton, az ész vagy a szív
útján lép-e előtérbe, az mellékes. Az értéket bármelyik
közvetíthetLTény az, hogy a fiatalabb korban inkább az
érzelmi benyomások gazdagitanak. Az ifjúkorban tehát az
érzelmi élmény az érték. Az alacsonyabbrendű értékeket
mind így ismerjük meg, de a magasabbrendűekről is így
nyerünk ízleltetőt. Később az értelem nyomul előtérbe.

A magasabb, a fogalmilag felfogható értékeket előbb meg
kell ismernünk, mielőtt igyekezetünket ráirányíthatnánk.
Az érzelem cselekedetindító szerepe azonban ezen a fokon
sem szűník meg. A kezdet, az önkénytelen cselekvés fel
oldása mindig tőle várható. Ne tévesszük szem elől, hogy
a szemlélet az érték bemutatásával mind a kettőnek, az ész
nek is, meg a szívnek is mindig szolgálatot tesz.

Az emberek lelki alkata tehát cselekvőkészségükszem
pontjából is különböző. Egyeseknek gyorsan kiható cse
lekvőerejük van és olyan cselekedetekre képesek, melvok
nek haszna közvetlennek látszik és nyílt célt szolgál. Ezek
az élelmesek, a tettek emberei, a gyakorlati ernberek. Ez
csupán a tény megállapítása, é!i nem akarjuk ezzel azt
állítani, hogy ezek nem volnának képesek komolyabb, gaz
dagabb tartalmú cselekedetekre is. A nevelésnek kell is
törekednie arra, hogy ezt velük elérje. Másrészt vannak
emberek, akiket lelki adottságuk mélyebben gyökerező,

magasabb célú és egyetemesebb hasznú cselekedetekre ké
pesít. Ez is csupán megállapítás és nem jelent állásfoglalást
abban a kérdésben, hogy ezek képesek-e vagy nem köz
vetlenül hasznos dolgok véghezvitelére is. A nevelés hiva
tása, hogy ezeket ide vezesse el. A nevelés nem húnyhat
szemet arra, ha a cselekvés a gondolattól és az érzelerntől.

vagy a gondolat és az érzelem a cselekvéstől pl akar külö-
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nülni. Útjába kell állania az elkülönülésnek. A cselekvő
életet úgy kell felfognia, hogy az az ember legbensőbb

lényében születik, a felszínre jövő befejező jelenségek
pedig a kivetített szellem megnyilvánulásai. A gondolat és
az érzelem megvalósulást kereső élet, a cselekvés pedig
életrekelt gondolat vagy érzelem.

8. Tanulságok.

A mai nevelői gondolkodás fontos elve a természet út
mutatásának követése. Eme elv alapján sokan irtóznak a
gépiességtől és csakis a tudatos cselekvésnek tulajdoníta
nak értéket. Már pedig a természet példája azt mutatja,
hogy az életben a gépiesség, az öntudatlan szerepe messze
felülmúlja a tudatos elhatározás szerépét. A fejlődés java
részt reflexek, szokások, öntudatlanná vált cselekedetek
útján megy végbe.

A nevelésnek is arra kell tehát törekednie, hogy a
lelki élet minden jelenségében mínél nagyobb területen át
vezessen a tudatosról az öntudatlanra. Az erre vezető álta
lános módszer az, hogy ápoljuk a meglevő hasznos reflexe
ket és szokásokat, továbbá törekedjünk kiirtani vagy leg
alább csökkenteni a károsakat és végre teremtsünk minél
több tudatos, hasznos kapcsolatot és azután gyakorlás útján
tegyük azokat öntudatlanná. A reflexek és a szokások
nagyon megkönnyítenek minden tevékenykedést és élet
fonaluk tartós és erős. A szellem nagy munkát végez és
könnyen fárad. Minél sűrűbben fel kell menteni a megfon
tolás és az elhatározás nehéz munkája alól. Minél szélesebb
területre terjed ki, vagy minél magasabb határig nyúlik
fel a gépies készség, a szellem annál könnyebben tevé
kenykedik azon a területen, amelyre a gépiesség még nem
terjed ki, és abban a magasságban, ahova még nem nyúlik
fel. Az az ifjú, aki már teljes készségre tett szert a név
ragozásban, könnyebben fogja alkalmazni az igealakokat.
mert minden figyeImét ide fordíthatja. S az, aki már az ige
ragozást is gépies könnyedséggel végzi, könnyebben tájé
kozódik a mondattan bonyodalmaiban, mert az alaktan már
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nem kötí le figyeimét. Aki pedig az egész alaktant és mon
dattant kifcgástalanul tudja és alkalmazza, az már a nyelvi
szépségekre is ügyelhet és bátrabban vállalkozhat beszéd
gyakorlatokra. A jellem alakítása sem vonhatja ki magát
eme törvény alól. Az erkölcsi cselekedetet akkor alapoztuk
meg igazán, amikor már öntudatlanná vált. Az erény hosz
szan tartó megszokás. Csak Igy lehet vezetőnk az életben.
A j6zan ész egymagában nem lehet irányítónk, bármily jól
gondolkodunk is. Helyes dolog küzdelem árán érni el a
jót, de jobb, ha nem kell érte harcolni. Folytatólag számí
tani lehet arra is, hogy valamely cselekvésterületen meg
gyökeresedett szokás más területen is megkönnyíti j6 szo
kások keletkezését.

Hol találunk alkalmakat az ifjúság életében reflexek
és szokások nevelésére? Mindenütt. Életének minden moz
zanata alkalmas rá. Szoktassuk rá az ifjúságot, hogy a
parancsra, felhívásra, jeladásra, csengetésre tüstént, habo
zás és halogatás nélkül cselekedjék. Amint napirendjének
kijelölt pillanata elérkezik, rögtön kezdje meg a tevékeny
séget. Leckéit ne tekintse addig végleg befejezetteknek,
míg meg nem győződött arról, hogy jól tudja azokat. Dol
gozati füzeteit csak akkor csukja be, amikor a beírt dolgo
zatot már gondosan átolvasta. Ha valamely idegen szó alak
jait vagy nemét nem tudja, nyomban nyúljon a szótár után
és nézze meg. A helyükről elvett könyveit, füzeteit és író
szereit a használat után azonnal szedje rendbe és tegye a
helyükre. Az ilyen kapcsolatok, bármily csekélységnek lát
szanak ls, kedveznek a cselekvókészségnek. Az élet ritkán
állít nagy cselekedet elé. Egyébként a legnagyszerűbb tet
tek is sok apróból rakódnak össze. Nem egyszerre lendü
lünk fel a Mátra ezerméteres csúcsára, hanem néhány ezer
lépéssel jutunk el oda. Ugyanígy a nagvjelentőségű tudo
mányos kérdések megoldása is hosszú fáradozások soro
zata. A tudós munkája hasonlít a hangya munkájához.
A cselekedeteknek ugyanabban az időben és azonos feltéte
lek között történő szabályossága nagyon jó m6dja a cselek
vésre való nevelésnek. A feladat az - mondja Széchenvi -,
hogy lépten-lépve, mákszemet mákszemhez hordva, csepp-
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hez cseppet adva dolgozzunk. Alkotni annyi, mint folyton
apró cselekedeteket véghezvinni. Bossuet is sokra becsülte
a kicsiny áldozatokat, a szerény, de biztos nyereségeket, a
könnyű, de folyton ismétlődő cselekedeteket, mert ezek
észrevétlen szokássá válnak. Naponta kevés szükséges, de
minden nap hozza meg azt a keveset. Ebben az ezernyi
apró cselekedetekben edződik meg a cselekvő lélek.

Amilyen módon végezzük apró dolgainkat, úgy teljesít
jük nagy kötelességünket is. Csak ne végezzük a csekély
séget a csekélység kedvéért. hanem a nagy célokért és a
nagy feladatok szellemében. Annak, aki életét magasztos
szempontból tekinti és magasztos célok elérésére törek
szik - írja Foerster -, a csekélységekben is hünek kell
lennie, mert tudja, hogy lehet nagyság a kicsiny dolgok
ban is. Krisztus parancsa az, hogy legyünk hívek a kis dol
gokban, mert ez az alapja a nagy dolgokban való hívség
nek. Erkölcsi gyarapodásunk nem nagy hőstettekkel, hanem
a kis dolgokban aratott győzelmekkel kezdődik.Rendszerint
fl kicsinységek - rnondta Széchenyi -, melyeket a fenn
héjázó és magas paripán ülő tekintély semmi figyelemre
sem méltat, döntenek legtöbb dolgot jobbra vagy balra
(Onísmeret). A gyermek jól megérti a kis dolgok fontossá
gát, mert maga is kicsiny, és csak kicsire van képessége.

Minden cselekedet gyarapít. Mint ahogyan az elsajá
titott ismeretek egy része emlékezetünkben tudás alakjá
ban lerakódik, úgy gyülemlenek össze tevékenységeink és
cselekedeteink szokások alakjában. A lelki életben semmi
sem vesz el nyomtalanul: a természet jó számtartó. Min
den cselekedet egy bizonyos hányadával hozzájárul szoká

saink alapitásához és könnyebbé teszi a további cselek
vést. A látszólag legjelentéktelenebb cselekedeteink is, bár
mily ritkán ismételjük is azokat, napok, hetek, hónapok
és évek multán hatalmas tömeget tesznek ki, és ez a szer
ves emlékezetbe kikerülhetetlen szokásként van bevésve.
Az első alkalommal terhes cselekedet lassanként szüksé
ges gyanánt lép fel, és az, ami eleinte kellemetlen volt,
kívánsággá válik. A kialakult kedv folyton növekszik, a
gyakorlat legyőzi az akadályokat. Az észrevétlen gyöngéd
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erőszak elvezet ahhoz a célhoz, ahova restségünk még elin
dulni sem engedett. Egy, két, három kikényszerített figye
lem szokásunkká teszi a figyelést. Egyetlen habozás nél
küli cselekedet rászoktathat arra, hogy húzódozás nélkül
munkához fogjunk. A vágy egyszeri leküzdése elég ahhoz,
hogy a nem nekünk való vágyak jelentkezését annyiba
vegyük, mint a légycsípést.

A nevelés útján létrehozott szokásoknak természetesen
nincs meg az a szilárdságuk, mínt azoknak, amelyeket a
természet alkotott. Innen van az, hogy a nevelés a jelle
met csak módosíthatja, de új jellemet nem adhat. A szer
zett reflexek szétesnek, ha nem gyakoroljuk öket. A szo
kásból származó cselekedet csak szokás útjan tartható fönn.
Ezért szükséges a cselekvés folytonossága. Még a lángész
sem más, mint hosszú türelem. Hihetetlen, hogy mí min
dent el nem lehet érni, ha türelmünk van folyton dolgozni.
Fáradhatatlan szorgalmatosság - mondja Zrínyi -, una
lom nélkül való vigyázás termi meg annak a drága fának
gyümölcsét. melyet dicsőségnek mondanak. Newton úgy
fedezte fel a nehézkedés törvényét, hogy mindig rágon
dolt. A bár gyöngébb, de állandó 'tevékenykedés több,
mint az olyan nagyerőkifejtések, melyek között hosszú
pihenő van. A lusta kibírja az olyan erőfeszítést, mely után
hosszú tétlenség következik. A lusta ifjú óriási erőt tud
kifejteni a vizsgálatok közeledteker , de nincs ereje i'1Z

állandó, az egyenletes munkához. A folytonos munka meg,
kívánja az irány azonosságát. A cselekvő erő Hem egy
nekilendülésben, hanem egyazon cél felé irányuló állandó
törekvésben nyilvánul meg. A pillanatnyi fellángolás az
önkénytelen, ötletszerű figyelem jele, nem pedig a jótékony
szándékos figyelemé. Amaz szórakoztató szellemi kedv
telés, ez akarat. A nevelés azt tűzze ki célul, hogya gyer
mekek egész szervezete öltse magára a cselekvés szokását.

A szokás megszerzésénél néhány körülményre kell
ügyelnünk. Az ismétléseket azonos módon kell végeznünk
és nem szabad él megállapított sorrenden változtatnunk.
nehogy a kapcsolatok újra meg újra megszakadjanak.
A cselekvés ne legyen vak, kifejezés nélküli, hanem értel-
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mes, vagyis a célnak megfelelő. Dgyeljünk, nehogy a jó
szekésok felvétele közben és éppen azok fedezete alatt
rossz szokások is állandósuljanak. Igy a köröm rendben
tartásának jó szokása alatt könnyen megbújhat a köröm
rágásának rossz szokása. A karok leeresztése esetleg a
kéznek a nadrágzsebbe való dugásával járhat. A rossz szo
kásokat le kell rombolni és jókkal kell helyettesíteni. A le
rombolás útja az, hogy elóbb a rossz szokást tudatossá
tesszük, ezzel gépiességétől megfosztjuk, 8 aztán gyakori
figyelmeztetés útján megszüntetjük. Minthogy az ilyen
figyelmeztetésnek szinte állandónak kell lenni, célszerű azt
egy rövid jeladásra egyszerűsiteni. Ilyen rövid jeladások
a beszédben vagy a cselekvésben való pillanatnyi meg
állás, a fejcsóválás, a kopogás, a rosszalást kifejező tekin
tet stb. Gondosan ügyeljünk arra, hogy, a szokások ne vál
janak teherré, bilincsekké, ne akadályozzanak, hanem az
ifjúnak segítőtársai. cselekedeteinek támaszai legyenek.
Álljanak összhangban az ifjú jellemével és ne gátolják
annak helyes irányú szabad fejlődését. Könnyítsék meg a
cselekvő jellem kialakulását és ne állják annak útját. Óva
kodjunk attól, nehogy egy jó szokás helyébe. mindenáron
egy másik jó szokást akarjunk felvétetni. Ezzel két feles
leges erőfeszítésre, egy lerombolásra és egy új szokás fel
vételére késztetnők az ifjút.

A reflexek és a szokások sok fáradságos megfontolás
alól felmentenek, valamennyi alól azonban nem mentesit
hetnek. Bármennyi reflexre és jó szokásra tettünk is szert,
még mindig nagyon sokszor kell végeznünk ezt a súlyos
szellemi feladatot. A helyes megfontolásnak is vannak bizo
nyos észszerű követelményei, s ezekre rá kell nevelnünk az
ifjúságot. A helyes megfontolás minden érvet és ellenérvet
értékel. A szellem mintegy soktagú bizottsággá lesz, és
ennek minden egyes tagja megismerteti a maga álláspont
ját. A veszedelme az, ami minden tanácskozást fenyeget:
a határozatlanság. Az ész érvei nem olyan megmérhetö
értékűek, mint a számtani mennyiségek. Természetes, hogy
az értelem ingadozik, mielőtt határozna.

Meddig nyujtható a határozatlanság"? Ha teljes szigo-

188



rúsággal járnánk el, akkor annak a kockázatnak tennők ki
magunkat, hogy a megfontolás sohasem érne véget. A lehető

okok száma ugyanis végtelen, s amilyen mértékben hozzuk
fel az érveket, mások kapcsolataik révén ugyanolyan
arányban kelnek életre. A szempontok pillanatonkint vál
tozhatnak. S a szerint, amint az egyik vagy a másik emel
kedik túlsúlyra, az indokok is különbözőkép sorakoznak
fel. Az előállható helyzetek száma megszámlálhatatlan.
A jelentőségük is különböző ama értékelés szerint, melyet
nekik a vizsgálat pillanatában adunk. Mégis feltétlenül be
kell fejeznünk a megfontolást, mert a rossz elhatározásnál
is van egy rosszabb eset: az elhatározás hiánya.

Hogy a megfontolás eme nagy veszedelmétől óvjuk az
ifjúságot, két gondolat feltétlen elfogadására kell nevel
nünk.

Az első az, hogy az elhatározás elengedhetetlenül szük
séges mozzanata a cselekvésnek, és így előle meghátrálni
nem szabad. Kényszeríteni kell a szellemet, hogy egy indok
nál álljon meg.' Szinte törvény gyanánt fogadhatjuk el azt,
hogy minden gondolat, mely képes volt kivívni maga szá
mára az elhatározást, a megvalósítás szándékát, az ki fogja
harcolni a maga teljesedését is.

A másik pedig az, hogy az ifjú barátkozzék meg azzal
a gondolattal, hogy nem juthatunk el mindig feltétlenül
helyes elhatározásra, s ilyenkor meg kell elégednünk annak
megközelítésével. Minden esetben vessük fel ezt a kérdést:
mit tehetek, mi van hatalmamban? - A kérdésre adjunk
tárgyilagos feleletet és a felvetődő lehetőségek közül terel
jük a megoldást a legjobbnak látszó felé. Valószínű, hogy
lesz az igazságnak egy jobb megközelítése is; mivel azon
ban az kivül esik a mi hatalmunk körén, ne is keressük.

Tehát egy méltányos, a kérdés súlyával arányos ideig
tartó elmélkedés után az elhatározásra irányuló igyekezetet
befejezettnek kell tekinteni. Ellenkező esetben legfeljebb
annak tesszük ki magunkat, hogy ugyanazon a tényen hely
ben taposunk, nagyon csekély eséllyel arra, hogy kedve
zőbb megoldást találjunk. Nem állit juk, hogy az elmélke
dés idők folyamán nem oszlathatja el a zavart, de életünk
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legtöbb kérdésében nincs idő a halogatásra. Határoznunk
kell. Például szöveget fordítunk, és ha két vagy három
figyelmes elolvasás után nem alakul ki annak. határozott
értelme, nem valószínű, hogy további olvasásnál elérjük
azt. Be kell érnünk a legjobbnak látszó értelemmel. Ez min
denesetre sokkal többet ér, mintha semmiféle értelemben
"em állapodnánk meg.

Neveljük az ifjúságo! az elhatározáshoz való szigorú
ragaszkodásra. Bizonyos gyakorlatok előnyösen fejlesztik
ezt a lelkiséget. Nagy jelentőséget tulajdonítanak ebből a
szempontból a sportoknak, ahol az egyén a küzdelem folya
mán nem térhet ki az elhatározás elől, A sportoknak tulaj
donítják az angol és az amerikai jellem határozottságát.
Félő azonban, hogy a sportok az elhatározásra való kész
séget csupán a külső cselekvésekre nézve fejlesztik. Ezt il

jótéteményt sem szabad megvetnünk, mert az ilyen irányú
elhatározókészség szoros összefüggésben van az önfenn
tartás ösztönével. A szellemi téren nagy jelentőségük van
a rögtönzött fordítási gyakorlatoknak, a mennyiségtani fel
adatok időhöz kötött megoldésának, a tananyagról kér
désekre adott feleletek útján való beszámolásnak, minden
tevékenységben a méltányos határidő kítűzésének és a be
fejezettség feltétlen megkövetelésének.

Az elhatározás megtörténte után a cselekedetet végre
kell hajtani. A cselekvésnek roppant nevelő ereje van.
Nem lehet eléggé túloznunk azt az erőt, melyet egy csele
kedet a léleknek ad. Cselekedeteink nyilvánosan lekötnek
bennünket egy gondolat vagy egy érzelem mellett. Csele
kedeteinkben jellemünk szilárdsága vagy puhasága nyil
vánul meg. Cselekedni annyi, mint lényünket kinyilvání
tani, kitárni. Cselekedeteinkben önmagunkat látjuk. A cse
lekvés útján világos tudatára ébredünk erőinknek. Ezért
kísér minden cselekedetet az öröm felemelő és biztató
érzése. A nevelésnek arra kell törekednie, hogy minden jó
gondolat, érzés és elhatározás, mely az ifjú lelkében életre
kel, testesüljön meg tettekben is. A fiatalság szeret csele
kedni, csak ne kívánjunk tőle erejét felülmúló tetteke t.

Igen fontos feladata a nevelésnek, hogy az ifjúságot
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tervszerű cselekvésre szoktassa. Akkor ura az ember cse
lekedeteinek, ha a maga gondosan kialakított szokásmód
ján dolgozik. A szokásunktól eltérő cselekedetek révén sok
időt veszítünk és felesleges erőlködésekre kényszerülünk.
A cselekvőerő lelke a készség, a pontosság, a határozott
ság, - ne tűrjük, hogy az ifjúság hozzászokjék il. halo
gatáshoz. Ovjuk attól a tévhittöl, hogy a haladó idő új
tényeket hoz felszínre, melyek elősegítik a cselekvést.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a tények rendszerint egy
azon állapotban maradnak, a cselekvés pedig kedvezőtle

nebb körülmények között egyre sürgetőbb lesz. A halogató
emberek olyanok - mondja Szent Jeromos -, mint a fes
tett katonák, melyek kardjukat folyton felemelve tartják,
de sohasem sujtanak le vele. A rögtönös határozott cselek
vést teljes értékűnek. a halogatást és a felfüggesztést pedig
nagy fogyatékosságnak kell feltüntetni. A halogatók ellen
tétei azok, akik félig öntudatlan sietséggel hajtják végre
elhatározásukat. Mohón cselekszenek attól való féltükben,
hogy kifogynak az időből. A komoly cselekvés mérsékelt
ütemű, de minél szellemibb és minél sürgetőbb, annál las
súbb. A szem is, a fül is csak bizonyos mérsékelt gyorsa
ságú ingert bír felfogni, a kéz sem képes bármilyen gyor
san mozogní, - ugyanúgy a szellem cselekvésének is meg
van a maga üteme. A siettetett cselekvés felületessé, kap
kodóvá, az alapos munka iránt érzéketlenné tesz és idő

előtti kifáradásra, túlterhelésre vezet. Jobbon kimerít, és
mégis kevesebb az eredménye, mint a kétszeres, három
szoros nyugodt elmélyedő tevékenységnek. Nyugodtan, el
mélyedőn kell a dolgokkal, a gondolatokkal és az érzel
mekkel foglalkozni, mert csak így kaphatnak életre. Ami
csak átvillan az érzékszerveken és a szellemen, az nem
vált tulajdonunkká. A sietség oka nem mindig természe
tünk nyugtalansága, hanem még gyakrabban a változatos
ságra való vágyunk. Nem véletlen az, hogy a középkori
nevelés, mely jól ismerte az emberi természet eme gyön
geségét és igyekezett ellene védekezni, az állhatatosságra
való nevelést tartotta egyik legfőbb céljának. Szoktassuk
rá az ifjúságot, hogy pontosan tűzze ki cselekvése célját
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és attól ne térittesse el magát: Age, quod agis. Az a cse
lekvés, mely nem simul ahhoz a törvényhez, hogy egy
szerre csak egy dologgal szabad foglalkozni, majdnem olyan
rossz, mint a lustaság. Szalézi Szent Ferenc az örökös vál
tozatosság nyugtalan keresésében az ördög fortélyát látta.
A gonosz ellenség - írja - szétszórja figyelmünket, meg
osztja erőnket, hogy egy munkánkat se tudjuk befejezni.
A folytonos befejezetlenség közömbösséget, lelki lompossá
got és elégedetlenséget hagy maga után. A felkeltett ér
deklődés és a kiváltott figyelem nem nyer kielégülést. Elv
az is, hogy a cselekvést a cél eléréséig kell folytatni. Mín
den tevékenység végén a befejezettség kellemes érzésével
kell eltelnünk. Sajnos, az iskola már túlságosan hozzászo
kott ahhoz, hogy megelégedjék félbenmaradt kifejtésekkel,
számonkérésekkel, dolgozatokkal, ismétlésekkel, összefog
lalásokkal stb. Kell, hogya cselekvés szeretete töltse el az
ifjúság lelkét, ne tudjon munka nélkül élni, de viszont mín
den ifjút, aki arra hajlamot mutat, bölcsen óvni kell a túl
erőltetéstől. A fáradtság érzetét tekintse figyelmeztetésnek
és keresse a pihenést. A délelőtti kifáradást ne vigye át
délutánra, a délutánit pedig ne másnapra. A testi munka
után hamarabb, a szellemi után nehezebben találunk pihe
nést. A szellemi fáradtság a testre is kihat. Ismertessük
meg az ifjúsággal ezt az értékes elvet: a cselekvés időtar

tama álljon fordított arányban annak fárasztó voltával.
Van a cselekvésnek - mint láttuk - egy nemleges

mozzanata is, nevezetesen a fékezés, gátlás, vagyis a cse
lekvéssel szemben érvényesülő megállító igyekezet. Külö
nösen az erkölcsi életben van ennek jelentős szerepe. Itt
többször kell ellentállnunk, lemondanunk, mint cseleked
nünk. Ez a fékezés, gátlás ment meg attól, hogy helytelen
irányítások áldozatai legyünk. Ha rossz vágyaink vannak,
szembe kell szállnunk velük és meg kell azokat állítanunk.
Hogy élettelen tuskóként ragadjanak magukkal a hullá
mok - mondja Széchenyi -, s mi még annyira sem szab
hassuk meg irányunkat, hogy saját akaratunkból érjük el
életünk bal- vagy jobbpartját, azt egy olyan lelkes lény
nek, mint az ember, mégsem kellene eltűrni. Tökéletes, an-
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gyali természetű ember ellehetne a fékezés képessége nél
kül, de az ember nem tökéletes, nem angyal, hanem keve
réke a jónak és a rossznak, és így ki van téve jó és rossz
vágyak jelentkezésének. A megállás sikeressége az önura
lom kérdése.

Az önuralom nevelésére a kis gyermek példája ad irá
nyítást. A kis gyermek nem önmagától tartja vissza magát
bízonyos cselekedetektől. Nem teszi meg, mert szülei tilt
ják azokat. Tehát a fék szerepét a tilalmak játszák, melye
ket a szülőí tekintély állít fel és gyakran fenyítéssel, dor
gálással vagy büntetéssel tesz hatásosabbá. Abban a pilla
natban, amikor a hajlam jelentkezik, a tilalom is fellép a
szellemben és fékez: megállást parancsol.

Nos, a felnőtteknél sincs máskép. A kivülről jövő tilal
mak, a vallási, az állami, az erkölcsi törvények, a tekin
tély, a tisztelet, a társadalmi tekintet, a műveltség, az
illem, az ízlés parancsa stb. állít meg. Az ilyen parancsnak
roppant ereje van. Szinte így szól: Nem szabad megten
ned! - S a tilalom hatására a cselekvő megtorpan a cse
lekvés előtt.

A nevelés a művelt ifjút még ennél is többre képesíti.
Ol yan lelkülettel díszíti fel, hogy maga állítson fel önmaga
számára tilalmakat. Parancsolóvá és engedelmeskedővé

teszi egyszerre. Szokásává teszi, hogy minden vágyat útjá
ban állítson meg, vizsgálat alá vegyen, értékeljen és aztán
határozzon a sorsa felől: végleg elnyomja vagy útjára bo
csássa. úgy megtilt magának egy cselekedetet, mintha más
tiltotta volna meg. Igy szól magához: Ne további Ezt nem
teszed meg! Nem szabad kimondanod! Ez az erő az önura
lom erénye.

Az önuralom erénye a legfőbb erkölcsi érték. Szünte
len kell érte harcolni. A hires ókori szállóige helyébe:
"Ismerd meg magadat", a mai nevelésnek ezt kell beiktat
nia: "Uralkodj magadon", Az önismeret nagy dolog, de
csak arra jó, hogy az embert szerénnyé tegye. Az önuralom
még nagyobb dolog: az egyén, a társadalom és a nemzet
nyugalmának és békés haladásának biztos alapja.

Az ifjúság életében hemzsegnek az olyan mozzanatok,
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az olyan egyszerű szeszélyvágyak, melyeken önuralmát ki
tűnően gyakorolhatja. A nevelő közvetlenül is sokat tehet,
de helyes, ha annak módjait megismerteti az ifjúsággal is,
mert az önuralomra való nevelés inkább egyéni munka.
"Magunkban a hiba - mondja Széchenyi -, de egy
szersmind magunkban is az egyéni erő." A nyelvünk felett
való uralom például pompás iskolája az önuralomnak. Ked
vünk kerekedik egy ingerlő, egy kellemetlen, vagy egy
szellemes, de nem ártatlan szót kimondani, - de megfékez
zük nyelvünket. Egy titkot ellhallgatni nehéz, de kitűnö

próbája az önuralomnak. mert a titok nagy mohósággal
tolakodik az ajkakra. Kínálkozik egy szemérmetlen meg
jegyzés, - nem mondom ki. Erőszakoskodik egy durva
tréfa, de parancsolok magamnak és hallgatok vagy nem
cselekszem. Szépen, gondosan írok, - bár a sétához való
kedvem hajt, hogy siessek. Jól és szépen beszélek, össze
szedem magam, nem használom az első jelentkező szót,
hanem alkalmasabb, kifejezőbb keresésére kényszerítem
gondolkodásomat. Fáradozom, hogy rníndíg jó, hibátlan,
választékos magyar nyelvet használjak. Mindenekfelett áll
a türelem mások gyöngeségeivel szemben, a megbocsátás,
a lemondás és még ezek felett is a szenvedések tűrése,

panasz nélküli viselése. Erősen fáradozom azon, hogy meg
törjem a kapcsolatot bizonyos helytelen hajlam és annak
nyilvánítása között, másrészt, hogy összeforradást hozzak
létre bizonyos kívánatos képzetek és cselekvések között,
melyek eddig nem voltak kapcsolatban. Ez az igyekezet
nemcsak az önuralom, hanem az akarat nevelésének is fon
tos tényezője.

Cselekedeteink távolabbi következményeinek előre

látása is hasznos szerepet játszik a megállításban. Az em
ber megáll, visszahőköl a kísértés pillanatában ama kelle
metlenségek, bajok, fájdalmak vagy szerencsétlenségek
gondolatára, melyeket magára zúdíthat. Túlzás volna azt
hinni, hogy a következmények előérzete minden rossz ösz
tönzést legyőzhet. de tagadhatatlan, hogy sokat vissza
szoríthat. Sőt ama következmények elgondolása is hasonló
hatású, melyeket tettünk másokra zúdítana.
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Igen értékes nevelői hivatást teljesitünk, ha magasztos
lelkesítő és megragadó életeszményt tudunk állítani minden
egyes ifjú elé és kedvet ébresztünk benne, hogy harcoljon
érte. Ez gazdag anyagot nyujt a szabad időben tevékeny
ségre szomjas képzeletnek: sok jóra rávisz és sek rossztól
visszatart. Ugyanis épúgy cselekszünk képzelt dolgokért,
mint valóságokért. A kísértésben az öröm képzeletbeli át
élése ellenállhatatlanul visz a cselekvésre. a fájdalomé
pedig nagy erővel visszatart. Korán választassunk élethiva
tást az ifjakkal és arra már diákéveikben készítsük elő

őket. Minden hivatásnak megvannak a maga erényei és
készségei, melyekkel már korán fel lehet és fel kell éke
síteni a lelket, és vannak hibái, melyekre korán féket kell
vetni. Minden ifjú képzeletében már iskolai éve alatt éljen
hivatása eszményeiben. Azt az ifjút pedig, aki még nem ta
lálta meg élethivatását. töltsük el általános emberi eszmé
nyekkel. Az életeszményekből aztán levezetünk minden más
készséget. Az eszmény érték, indítóok azzal a sajátsággal,
hogy összérték. teremtő indítóok, mely az illető ifjúra nézve
a cselekvés minden szükséges indítóokát magában foglalja.
A hivatás- és az életeszmény olyan indítóok; me ly a neve
lőt sok nehéz gondtól mentesíti.

Nincs nemesebb és hathatósabb nevelő eszköz, mint a
nagy emberek élete. A nagyembereké, akiket - írja egy
elmélkedő - örökké élőknek lehet tekinteni, mert jobban
tudnak másokba belső életet önteni, mint a többi emberek
milliói. Mily bámulatos sajátsága az emberiség nagyjainak,
hogy évezredek multán is őrzik csodás hatalmukat, mely a
legtisztább lelkesedést tudja kelteni az emberi lélekben.
Gondolatvilágunk megtermékenyítésére, lelkesültségünk
lángralobbantására. cselekvő lelkünk megragadására nincs
jobb mód, mint a kivételes elméjű, a nemes és hősies lel·
kületű emberek életének megismerése. "A jobb idők szelle
meivel való megismerkedés" igen neveli a fiatal lelkeket.
Barátkoztassuk össze az ifjúságot ezzel a fenséges társa
sággal. Ismerje meg az ifjúság az istenszeretetet. a lemon
dás, az önfeláldozás, az alázat, a lelki tisztaság hőseiben.

a szentekben, a költészet, a történelem, a természettudomá-
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nyok, a mennyiségtan, a bölcselet, szóval minden tudomány
alkotó hőseiben a töprengő, a lángoló, a küzdő, az alkotó
és a jótevő embert. "Ha említeni halljuk egy ki váló egyén
jelességét, valamely hatalmas tulajdonságát - írja Szé
chenyi a Kelet Népé-ben -, rögtön megszáll bennünket
azok bírásának vágya, mert mindaz, amit az ember tehet,
versenyre hívja fel a többieket. Az ember emelkedést érez,
ha a nálánál nagyobb iránt tiszteletet tanusít. Nincs az
emberi szívnek természetesebb, nemesebb és áldásosabb
érzelme ennél. Onkénytelenül meghajlunk az emberi nagy
ság magasztossága előtt. Ti vagytok meghíva egy sarjadék
népet megmenteni I Merjetek nagyot tenni, Ti, kik valami
jobbra vagytok meghíva, kik egy szebb jövőnek lehettek
urai!"
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