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ELŐSZÓ .

Spencer

Herbert neve

és

művei jóllehet ,

Anglia s a

művelt külföld előtt , régóta kiváló tisztelet tárgyait képezik ,
nálunk

csak

mostanában kezd mindkettő ismeretessé válni;

úgy hogy , bár jobb szerettük volna minden bevezetés nélkül
egyenesen magát a szerzőt szólaltatni meg , épen ez ok miatt
kötelezve érezzük magunkat nehány szóban elmondani

okain

kat , melyeknél fogva épen az ő művét láttuk jónak átültetni
nevelésügyi irodalmunkba.
Spencer ma az ötvenes évek elején levő férfiú , s mégis
már harminc éves , nagyszabású művekben
mult áll háta mögött.

gazdag irodalmi

Életfeladatául ő egy eddig még nem

létezett tudománynak – a „ társadalomtan “ -nak ( Sociology)
megalkotását tűzé ki , s a többi művei csak ehez szolgálnak
előtanulmányul.

Ezzel azonban koránt

mintha ez előtanulmányok

önmagukban

sincs

kimondva

minden

az ,

belbecsnél

küliek volnának ; sőt ellenkezőleg ezek gondos kidolgozása s
alapossága biztositja főműve részére is a sikert.
A társadalom nagyon összetett gépezet ; aki azt alaposan
ismerni akarja, ismernie kell alkotó elemeit egyenkéntiségök
ben s összehatásukban . - Tehát nemcsak a természet tüneteit
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és törvényeit tartozik ismerni ,

mint

amely

az

emberre

mint hatalma alá tartozó lényre — nagy mérvben elhatározó
befolyással van ; hanem ismernie kell magát az embert is , és
pedig mind élettani , mind lélektani nyilvánulásaiban ; – sőt
mivel az ember lassanként fejlődik azzá , a mi:
sem hagyhatja figyelmén

kivül

az ,

ki

az

e fejlődést

egészről

alapos

tudomást ohajt szerezni .
Ezért tanulmányozta Spencer nagy gonddal az élettant ,
S

mint ezt „Az élettan alapelvei “ (Principles of Biology ),
a lélektant, mint ezt
Psychology )

cimű

„ A lélektan alapelvei“

munkái

bizonyitják.

S

( Principles

hogy

az

of

emberi

fejlődés sem kerülte ki figyelmét , mutatja épen az általunk
leforditott nevelésta ni műve.

Azonban ,

s az

ki csak a részleteket tanulmányozza ,

egész összefüggéséről nem vesz tudomást , az sohasem biztos
afelől:

vajjon a részletek kidolgozásánál nem tévedett- e ?

Az

igazságnak nincs sem formalis , sem materialis irmérve , mely
által e tévedést föl tudnánk fedezni; s csakis az által gyö
zödhetünk meg valamely másodrendű tétel igazsága felől, ha
azt valamely főigazságra visszavinnünk , vagy valamely álta
lános tételbe beillesztenünk sikerült.

Sőt , mivel az általános

igazság , viszont az egyenkéntieknek köszöni érvényét: a kettő
közt kölcsönhatásnak kell lenni ,
épen úgy , miként az
újabb

szerkezetű

rács-vashidaknál

az

egyes

rácsok

tartják

fenn az egészet, s viszont az egésznek összefüggése nélkül
leomlanának az egyes részek .
Általános elvekre kell tehát fölemelkednie annak , ki az
egyenkéntieket sikerrel ohajtja buvárolni: ezt pedig csak a
bölcsész teheti.
mind

kevesebb

Ily bölcsészül mutatta be magát Spencer a
ellenállásra

találó

„ Fejlődés

elvé" -nek

kimondása , s ennek a tudományok összes birodalmában érvé .

nyesül bebizonyitása által.

S ezt „Hlapelvek “ ( First Prin

ciples) cimü munkájában tevé.
Első okunk tehát , mely bennünket Spencer neveléstanának
leforditására birt az volt , hogy benne egy bölcsészileg gon
dolkodó főnek szilárd és helyes alapelveken nyugvó nézeteit
tanultuk megismerni.
Második

okunk

az ,

hogy

ha

már

önálló neveléstani

irodalmunk még ez idő szerint nem fejlődhetik , legalább oly
nemzettől kölcsönözzünk , melynek geniusa a mienkével leg
inkább megegyez , vagy ha nem egyezne is , — de olyan tulaj
donnal bir , melyet ohajtandónak vélünk a magunkéba beoltani .
S mindkét tekintetben legalkalmasabbnak tartjuk a gyakorlati
szempontoknak hódoló angolt.
Iróink eddig jobbára német kútforrásokból meritettek ,
dacára annak , hogy a németeknél divatozó homályos elmé.
letek nemzetünk józan gondolkodásmódjával össze nem vágnak.
Azonban
azon

ma már

veszélyt ,

szakférfiaink

mely

a

mindinkább

németes

irány

kezdik

ápolásából

belátni
nevelés

ügyünkre hárámlik ; kezdenek meggyőződni afelől, hogy azon
úton önálló , nemzeti irányú nevelést létrehoznunk nem sike
rülend soha , de ha egy , nemzeti törekvéseinknek kedvező

művet honositunk meg , ennek a mi önálló nevelési irányunk
létesitésére csak jótékony befolyása lehet.
Ami magát
sorából

világosan

belátású

a

leforditott

kitetszik ,

paedagogus,

hanem

művet

hogy

illeti ,

szerzője

egyszersmind

ennek

minden

nemcsak

mély

elfogulatlan

és

tiszta fejű bölcsész is , -- ki nem csupán azon szabályokat
igyekszik felállitani, melyek
kölcsi

s

testi

nevelését

nyomán az ember értelmi,

eszközölni

kell;

hanem

er

könnyen

fölfogható példák által azt is kimutatja , hogy az ő általa
sokoldalú tapasztalata folytán — levezetett szabályok , amellett
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hogy igen könnyen kivihetők , egyszersmind legbiztosabban is
vezetnek sikerre. Amig egyfelől a jelenleg általában divatozó ,
nagyrészben téves irányú nevelési rendszereket - mint na

gyobbára száraz okoskodáson alapuló ,
ségeket elitéli :

addig

előitélet -szülte félszeg

másrészről azok helyébe a természet

öröklő törvényein, s az emberi józan észen nyugvó , könnyen
valósitható u. n . „ természetes rendszert“ állitja . Mint nemzetét
nevelni igyekvő politikus határozottan tiltakozik az önkényű
nevelési- eljárás ellen ; az önkormányzat , önfelelősség s köte .
érzetének kifejlesztését pedig
Úgy hogy méltán nagy szerencsének

lesség

oly rendkivül fontos ügyet,
gondolkozású

s

annál

inkább

lehet tartanunk , hogy

mint a nevelésügy ,

éleselméjű bölcsész ,

sürgeti.

oly

mint Spencer ,

mély
érdem

leges tanulmánya tárgyává tett, – s kutatásainak eredményét
mindenki által érthető , és érdekes alakban közrebocsátotta.
Spencer e művét , mely eredetileg folyóiratokban elszórva
részletenként jelent meg ,
készitvén , irálya
nyen

érthető ,

a

nagy

közönség okulása végett

tudományos rendszere dacára is

népies

irály.

Úgy

hogy

· köny

részint nyelvezete ,

részint tárgyalási módjánál fogva e mü nemcsak szakférfiak ,
hanem

főként

családapák

és

anyák ,

s

ilyenekké

leendők

számára való . - Pestalozzi rendszerét alapelveiben elfogadha
tónak tartja ugyan , de a gyakorlati kivitelben azt messzire
túlszárnyalja.

Kiválóan emeli e mű becsét továbbá még azon tulaj
donsága is ,

hogy ez

nem

csupán arra tanit meg : miként

neveljük a gyermekeket ; hanem egyszersmind arra is : hogyan
neveljék a szülék és nevelők önmagukat.
Ezeknél fogva nagyon chajtandó, hogy e müvet ne
csupán szakférfiak , hanem a szülék és mindkét nembeli
fiatalok , kik a szülői hivatásra elő akarnak készülni -- ami
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pedig minden más hivatások közt a legfontosabb , de egyszers
mind a legkomolyabb előkészületet is igényel - méltó

figye

lemmel olvassák .
Ez idő szerint e mű

melyből az eredeti nyelven rövid

idő alatt három kiadás kelt el - német, francia és

holland

nyelvekre is le van forditva; és pedig dacára , hogy azon nem
zeteknél egy - egy kiadás sokkal nagyobb mennyiségben nyo .
matható ,

mint

nálunk ,

ára - nem

eredeti nyelven legdrágább

emlitve ,

is

hogy

az

a többi forditásokban körülbelől

kétannyi , mint a mienké ; holott az általunk eszközölt alaki
kiállitást azok egyike sem mulja fölül.
A mű eredetileg a négy

nagy fejezeten kivül

nemű alsóbb részekre felosztva nem
annál könnyebben áttekinthető ,

levén ,

semmi

hogy az egész

s a benne előforduló eszmék

külön is lehető könnyen föltalálhatók legyenek :

célszerűnek

láttuk az egészhez egy részletes tartalom -jegyzéket – a fon
tosabb kikezdéseknél lapszámmal is ellátva -- késziteni.
Azon őszinte hit táplál bennünket, hogy e kitűnő angol
irodalmi terméknek átültetésével nemcsak

a

ségnek ,

irodalmunknak

hanem

egyszersmind

nevelésügyi

magyar közön .

hasznos szolgálatot tettünk .
Nagy -Körösön , 1875. aprilis hó végén.

A FORDITÓK .

is

TARTALOM.

I. FEJEZET.

Miféle ismeret ér legtöbbet ?
Lap.
A ruházkodás eredete.

A ruházkodás és ismeretszerzés

módja közti hasonlóság: - A latin és görög nyelv tanulásának
célja.
A nők testi nevelésének fontossága.
A müvészeti tan
tárgyak értéke és haszna. - Az idegen nyelvek tanulásának
félszeg indokai.
Az ismeretszerzés különböző céljai. – A kül
disz és hasznosság egymáshoz való viszonya. - A klasszikai és
természettudományok viszonylagos értéke és az ezek tanulására
forditott idő . .
A nevelés sajátlagos célja és feladata . A jelenleg divatozó
nevelési módszerek célszerűtlensége. A legszükségesebb isme
retek.
Az emberi cselekvések osztályozása és sorrendje.
Az
önfentartásra vezető ismeretek . - A család és állam egymáshoz
Ennek tökéletes , vagy félszeg fölfogása.
való viszonya.
A
Általános műveltség . - A töké
kedvtöltést szerző ügyességek.
letes élet tényezői . — A tanulmányok becse.
A rosz egészség
a tudatlanság gyümölcse.
Az élettan ismeretének haszna és
szükséges volta
A mennyiségtan mindennapi szüksége. — A természettan
nagy fontossága. — A vegytan haszna az iparban. – A csillagá
szati ismeretek hatása . Az élettan , mint önfentartásunk főté.
A társadalomtan fontos
nyezője.
Az alkotó tehetség szüksége.
volta .
A szülék előitéletének és
Előkészület a szülői állapotra.

. 1-7

7-19

19-26

tudatlanságának veszélyei.
A lélektan a szülék és tanitók ve
zetője. – Az ebben való járatlanság hátrányai. — Ferde fogalmak
a tanitásról.
A neveléstan alapelveiben való jártasság általános
hiánya. – A jellemtan tanulmányozásának szükségessége. – Az
élet törvényei lehető tüzetes ismeretének kivánatos volta

26-33

X

Lap

A polgári hivatás. - A történelem tanitásának jelenlegi
félszeg módszere.
A természettudományok a történet tanulás
kulcsai
A pihenésre szánt órák fölhasználása.
A müvészeti tan
tárgyak célja és haszna. — Ezek helye és mérve a nevelésben.
A természettudomány a müvészet alapja. – A művészeti tudomá.
nyok minden ágának szüksége van a lélektanra.
A természet
tudományok költészete .

33-39

39_48

A természettudományok észfejtő hatása . – A nyelvtanulás
módszere a ter
inductiv
A gondolkozás behozó
hiányai.
mészettudományokban. - A természettudományok vallásos termé
szete. A tudomány viszonya a valláshoz . — Huxley nyilatkozata

a vallásról és tudományról. - A természettudományok elhanya
golása a vallástalanság forrása. – Félszeg nézet a világegyetem
A természettudomány , mint az erkölcsiség tanitója. – A
ről.
A jövő .
tudomány vallásos befolyása.
A kérdés megfejtése.

48-58

II. FEJEZET .

Értelmi nevelés.
A nevelés módszere feletti vélemények forrongása. · A
jelen , mint átmeneti korszak. - A különböző tanmódszerek.
A gépies tanmódszer hanyatlása.
A könyvnélkülöztetés káros
hatása.
A tanitás lehozó — deductio — módszerének hátrányai.
Marcel és Wyse nyilatkozata a nyelvtanról. – A nyelvtan a nyelv
bölcsészete. - A szemléltetve oktatás.
A változatosság érdekkeltő
volta.
A természet módszere .
A szellemi lehetségek kifejlő
désének sorrendje. A nevelés feladata előkésziteni az önművelést

58-73

Pestalozzi nevelési rendszere. — Ennek gyakorlati hiányai.
Valódi nevelést csak valódi bölcsész adhat.
A helyes nevelés
nem annyira a rendszer tökéletes voltától , mint sokkal inkább a
Az
Az értelmi fejlődés törvényei.
tanitó képességétől függ.
értelmi fejlődés a fajban . Az értelmi nevelés általános törvé
nyei .
A helyes módszer érdekkeltő volta.
A helyes értelmi
nevelés a kis gyermeki korban kezdendő.
A szemléltetés mód
A rajztanitás kezdete
szere . – Az észrevevő tehetség fejlesztése.
Wyse -nek a
8 ennek sajátlagos módszere. – A távlat tanitása.
mértanra vonatkozó alaptételei . · A gyakorlati földmértan tani
tása.
Tyndall nyilatkozata a természettan tanitásáról. – Hogyan
lehet a természettant vonzóvá tenni ? — A természetes tanmódszer
következetessége.
Az önfejlődés előnyei . - Az önmivelés és
önbecsérzet

73-109

XI

III. FEJEZET.
Erkölcsi nevelé s.

Lap
Az erkölcsi nevelés hiányai. · A nevelés tetőpontja .
Richter nyilatkozata az erkölcsi nevelésről.
Lord Palmerston
véleménye a gyermekek jóságáról. – Shelley az előitéletekről.
A lelkesültség szükséges volta. – A családi nevelés jelenlegi fél
Ezekre példák. - A szülők helytelen eljárása az,
szegségei.
erkölcsi nevelés körül. - Az erkölcsi nevelés nehézségei.
Ezek
forrásai.
Az erkölcsi állapot viszonya a társadalmi állapothoz.
Az iskolai durva bánásmód tarthatlan mentségei.
Az erkölcsi
nevelés eszménye .
110-119
A természet fegyelmezési módszere.
A büntetések jel.
lege.
Ezek kikerülhetlen volta és közvetlensége. - Erre vonat
kozó példák. – A mesterséges büntetés eredménytelenségének
okai .
A természetes fegyelmezés ellen felhozható ellenvetések s
ezek cáfolata . – A rosz nevelési rendszer viszonylagos jósága.
A természetes
Példák a természetes fegyelmezési rendszerre.
ragaszkodása
szülék
fegyelmezés előnyei a mesterséges felett. - A
a régi rendszerhez .. A szülék és gyermekek közti viszony.
. 119-135
félellenség
A szülék némelyike félbarát
A komolyabb kihágási esetek.
Hogyan kell ezekkel el
bánni ?
Locke véleménye a büntetés hatásáról. – Durva bánás
mód durvaságot, szelid — szelidséget szül. — A szülői önkormányzat 135—145
Az erkölcsi nevelés főbb szabályai.
Richter az erkölcsi
Az erkölcsi ne
nevelésről. - A helyes büntetés kikerülhetlen .
velés nehézségei.
145-156
A helyes erkölcsi nevelés föltételei .

IV. FEJEZET.
A testi nevelés.

Fél
A testi nevelés elhanyagolása. — Annak fontossága.
szeg vélekedések és túlcsapongások.
Az étvágy jó vezérlő .
Ennek félreismerése. - A cukor , mint fontos táplálék. — M. Claude
Bernárd ide vonatkozó nézete . — Dr. Combe a gyümölcs élvezésről.
Az ebbeli túlságos szigor következménye. — A szülék közönséges
vélekedése s hibás eljárása.
A táplálék minősége. Az eledel a
lehető legtáplálóbb legyen . – Ennek bizonyitása. - A testi erő a táp
lálék minőségétől függ . Az angol és francia munkás osztály kitar
tási képessége. - A táplálék minőségének eredménye, különböző álla
tokon észlelve. — A jól és rosszul táplálkozó emberfajok életereje
közti nagy különbség.
Az angol vasúti munkások tettereje. --Az
eledel változatossága ,
a minőséget és időt tekintve . - A ked

Lap.
Goss a táplálékról.
venc étel hatása. – A francia konyha.
157-177
Intés és figyelmeztetés
A ruházat s az erre vonatkozó hibás nézetek.
A test
edzésére vonatkozó félszeg elmélet.
Ennek káros volta .
A
gyarló ruházkodás veszélyei.
Liebig a test hővesztéséről.
Apperley a test melegen tartásáról.
A kis gyermekek sűrű ha
lálozásának oka Francia- és Oroszországban.
Lehman a hő
kisugárzásról. – A meleg ruházat szükségessége. — Dr. Combe-nek
a ruházatra vonatkozó szabálya. – A . divatos ruházkodás káros
A szülék balgasága gyermekeik ruházatát illetőleg ' . . 177—184
volta.

lák.

A testmozgás szüksége s fontos volta. — A nyilvános isko
- A leányok túlkevés testmozgása. Ennek káros hatása .

A nevelőnők félszeg vélekedése . - A testmozgás és tornászat közti
különbség. A testmozgás előnye a tornászat felett.
Ez utób
. 184-189
binak hiányai
Az új nemzedék elcsenevészése .
Ennek tünetei és okai .
A túlságos * szellemi munka veszélyei.
Ezek okai .
A himlő .
Forbes
oltás káros befolyása. · A nőnöveldék káros hatása.
János tapasztalatai.
A szellemi munka veszélyes hatása a
testre.
A szülék balga nézetei.
A természet szigorú számitó
és bosszúálló .
A szellemi előhaladás drága ára .
A férfiak és
nők fejlődése közti különbség.
Weber élettani észleletei .
A
testi és szellemi munkában való kitartás a vér minőségétől függ 189–203
A betömő tanultatási rendszer veszélyei.
A nőknél előbb
való a testi fejlettség , mint az ismeretek nagy halmaza. Ennek
természetes , lélektani okai . - Mi teheti a nőt valóban megnye
rövé ? – A szülék balvélekedései.
Végeredmény ,
intés- és
203--210
figyelmeztetések

NEVELÉS.

I. FEJEZET .

Miféle ismeret ér legtöbbet ?

Igaz

1
azon

észrevétel , mely szerint a

rendben megelőzi a ruházkodást.

cifrálkodás idő

Némely nép nagy kinokat

eltűr, csakhogy csinosan legyen bőre tätovirozva ; ellenben alig
tesz valamit arra nézve , hogy magát az időjárás kellemetlen
ségei ellen védelmezze. Humboldt szerént az orinoco -indián ,
bár a testi kényelemre mit sem ad , egy pár hétig is eldolgozgat
hűségesen , csakhogy oly festékre tehessen szert , a mely miatt
megbámulják ; s ugyanaz a nő , ki minden tétova nélkül kilép
kunyhójából, habár egy filleng ruha sem volna rajta , az illemet
nem merné annyira lábbal tapodni , hogy festetlenül mutassa
magát. Utazók állitása szerént, a vadak a festett üveggyöngyöt
s csecsebecsét többre becsülik , mint a karton vagy posztó
kelmét.
nyer
séges

S midőn a vadember inget , vagy más öltönydarabot

ajándékul,

hány anekdota

nincs rá ! hogy azt nevet

cicomára s nem igazi rendeltetésére forditja , a miből

ismét csak az tetszik ki , hogy szerintök elébbre való a diszes ,
mint a hasznos. Sőt szolgálhatunk még több jellemző adattal is :
Speke kapitány beszéli , hogy afrikaiakból álló kisérete kecskebör
vállvetővel pompázott szép időben ;

ellenben mikor esett az
1
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eső ,

köpenyüket

összehajtogatva

hónuk

alá

vették ,

holott

foguk csakúgy vacogott a hideg miatt ! Valóban a műveletlen
népek közt gyüjthető tapasztalat azt látszik tanusitani, hogy
a ruházkodás a cifrálkodásból eredt. Sőt ha meggondoljuk ,
hogy még köztünk is a nagy többség inkább néz a kelme
finomságára ,
álljon ,

mint melegségére,

hogy jól

többet ad arra

mint hogy kényelmes legyen , - ha látjuk ,

hogy a

rendeltetés a külszin mellett alig jő tekintetbe, - egy okunkkal
még több van , hogy állitásunk mellől ne tágitsunk.
Nemde csodálatos, hogy az ész világában is ily viszonyok
uralkodjanak ! Pedig szellemi szerzeményeinknél ép úgy , mint
a testieknél a kellemes mindig megelőzi a hasznost. Nemcsak
a multban , hanem korunkban is mellőzve van az egyéni jól
létet eszközlő ismeret , a tetszést biztositó kedveért.

A görögök

iskoláiban zene , költészet , szónoklat s bölcsészet – mely kivált
mig csak Sokrates nem tanitá , alig lenditett valamit az emberi
cselekvésen —

valának az uralgó tantárgyak ; ellenben az oly

tudományok , melyek az élet könnyebbé s kellemesbbé tételére
alkalmas mesterségekre vonatkoznak , nagyon alárendelt szerepre
valának kárhoztatva. S ez az ellentét egyetemeink s iskoláinkra
nézve maig is fennáll. Csak szalmát csépelünk ha aztmondjuk ,
miszerint tiz közül kilenc esetben semmiféle hasznos célra sem
fordithatja növendékünk latin ,

görög tudományát.

Elkop

tatott azon észrevétel , miként boltjában , hivatal szobájában ,
gazdasága vagy családja kormányzásában ,

mint bank- vagy

vasútigazgató alig veszi valami hasznát ezen tudományának ,
holott ugyancsak tengernyi időt elvesztegetett megtanulására ,
úgy hogy mivel nem használja nagyobbrészint csakhamar el
is felejti; s ha meg is ereszt néha egy-két latin idézetet,
felhoz valami görög regét, - ezt sem avégből teszi , hogy
világot deritsen általa a tárgyra , hanem hogy valami csattanós
hatást érjen el vele. Ha megkérdeznénk , hogy sokan mi végből
részeltetik gyermekeiket classicus nevelésben , azt fognánk ta
lálni , hogy ez által egyedül csak a közvéleményhez kivántak
alkalmazkodni. Az emberek gyermekeik eszét épúgy mint
testét az uralgó divat szerént kivánják elláttatni. Miként az

orinoco-indián , ki festi magát sátorából távozta előtt , - nem
mintha ebből valami haszon háromolnék reá , de mert szé
gyenlene anélkül mutatkozni :

sokan gyermekeiket is nem a

tudomány belbecse miatt gyötörtetik latin és göröggel, hanem
hogy ne érhesse őket a bennök való járatlanság szégyene ,
hogy „ úrias nevelést “

élveztek légyen , - mivel úgy látszik

bizonyos magasb társadalmi állás jele ez , - s bizonyos tekin
tély szokott következménye lenni.
Ezen párhuzam

még élesebbé válik , ha a másik nemet

vesszük . szemügyre. A nők szellemi s testi képzésénél még
nagyobb szerepe van a diszitményi oldalnak , mint a férfi
nevelésnél. Eredetileg mindkét nem egyenlő figyelmet forditott
személye kicicomázására. Ellenben polgárisultságunk legutóbbi
napjaiban úgy tapasztaljuk , hogy a férfi-öltözetnél a külcsin
tekintete nagyrészt háttérbe szorult a kényelemé előtt : amig
nevelésökben a hasznos tulnyomóvá lett a kellemes fölött. A
nök ellenben egyik irányban sem haladtak annyira ez újitásban ,
mint a férfiak. A fülönfüggők , gyűrűk , karperecek viselése ;
a hajnak , mesterséges fésülése; helylyel-közzel a festékhez való
folyamodás;

az

a

végetlen

sok munka ,

mely

az

öltönyök

minél vonzóbbá tételére fordittatik ; az a tengernyi kényelmet
lenség , melyet a nö eltür , csakhogy másnál ne legyen alább
való : nyilván mutatja, hogy öltözködésöknél főbb szempont a
tetszés , mint a meleg vagy kényelem eszméje. Hasonlatosképen
az a sokféle „ ügyesség “ , mely nevelésökben főszerepet játszik ,
nyilván mutatja , hogy itt is alá van rendelve a hasznos a
tetszősnek . Tánc , testtartás , zongora , ének , rajz - mily sok

idejöket emészti fel! Ha kérdezed mi végből tanulnak olaszul
s németül ? Hevet havat felhordanak , de a valódi ok utóvégre
sem más , mint hogy azon nyelvek tudása úri nőhöz illőnek
tartatik . Azért egyátalán nem vesződnek velek , hogy a rajtok
irott könyveket felhasználhassák ,
mert arra alig van eset ;
hanem , hogy néha olasz vagy német dalokkal pompázhassanak ,
s alapos műveltségök suttogva terjesztett dicséretet eredmé
nyezzen .

Királyok születése ,

házassága ,

halála s több efféle

történeti lim-lommal , nem azon közvetlen haszon miatt , mely
1*
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tudásukkal együtt járhat ,

tömetik meg az

emlékezet :

ha

nem azért, mert az előkelő társaság úgy van meggyőződve ,
hogy ez a jó neveléssel vele jár , - sa ki ilyesmit nem tudna ,
ez által nagyon lenézetné magát. Irás, olvasás , nyelvtan ,
számolás s varráson kivül alig tanul egyebet a lány olyast ,
a minek az életben közvetlen hasznát vehetné; s ezek közül
is néhánynyal inkább bibelődik a mások jó véleménye , mint
saját java elnyerése szempontjából.
Hogy teljesen bebizonyithassuk ama tételt , miszerint az
anyagi világban ép úgy mint a szellemiben a kellemes mindig
megelőzi a hasznost : a dolog miértjét nem szabad elhallgat
nunk . Ennek oka azon tényben rejlik , hogy az ős hajdantól
kezdve napjainkig a társadalmi szükségletek kielégitése mindég
elébbre valónak tartatott, mint az egyénieké ; s a társadalom
fő - fő életkérdése az egyének ellenőriztetésében központosult.
Téved , ki azt hiszi , hogy más kormányközeg a királyén ,
országgyülésén s a törvényes hatóságokén kivül nem létezik .
Ezen nyilván bevallott kormányközegeken kivül hány titkos
nem található még minden osztályban , hol e vagy ama férfi
és nő király ,
lenni.

királyné vagy alsóbb rendű tisztviselő ohajt
Életerőnk legnagyobb részét ama törekvésre pazaroljuk,

hogy némely embertársaink fölé kerekedve , általok tiszteltes
sünk , s akiket magunk alá nem gyűrhetünk , azoknak legalább
jó indulatát megnyerjük. Egyik gazdagsága, másik életmódja ,
harmadik öltözetének választékossága , s a negyedik esze vagy
tudományának fitogtatása által véli leigázhatni embertársát; s
ez által közreműködik ama messze szétágazó korlátok felálli
tásában , a melyek a társadalmi rend fentartására oly nélkü
lözhetetlenek . A vad indián főnök , ki magát borzasztó módon
kifesti a harchoz , s övéhez lenyúzott fejbőröket tűz , csakhogy
alárendeltjeit tiszteletteljes félelemre gerjessze maga iránt ; a
divathölgy , ki választékos öltözete , sima modora , s minden
némű jártassága által törekszik „ hóditani“ ; a tudomány em
bere , a történész , a bölcsész mind egy ugyanazon célra hasz
nálják képességeiket. Egyikünk sem éri be azzal , hogy egyéni
tehetségeit minden irányban kifejtheti; hanem szeretjük mintegy
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egyéniségünket másokra ráeröltetni,
igy vagy amugy meghódoltatni .

szeretjük

felebarátinkat

S ezen cél szabja meg nevelte

tésünk irányát is. Nem arra nézünk , hogy mely tudomány ér leg
többet ; hanem hogy melyikkel arathatunk legtöbb tetszést, be
csületet, tiszteletet ;
melyik emel magasb társadalmi polcra ,
melyik

biztosit

nagyobb

befolyást,

melyikért

süvegel

meg

inkább a tömeg. Valamint egész életünkben nem arra nézünk
mik vagyunk , hanem minek tartanak mások : úgy nevelteté
sünkben is nem annyira a tudomány belbecsét , mint inkább
azon hatást, melyet másokra gyakorolhatunk vele , tartjuk fő
dolognak . S ez levén a bennünket uraló eszme , a hasznossági
szempontot ép úgy mellőzzük , mint a barbár , midőn fogait
reszeli vagy körmeit festegeti.
Ha nevelésünk durva s fejletlen voltának bebizonyitása
még több erősitő körülmény felhordása kivántatnék :

végett

utalhatunk ama tényre, miszerint különféle ismeretágak össze
sem lettek még a végből mérve, hogy meglehessen határozni :
melyik ér a másiknál többet ; érdemlegesen megvitatva , vagy
valami siker kiviva pedig épen nem lett e kérdésben.

Egyéb

iránt a tudományok viszonylagos értékének meghatározására
szolgáló mérték sem lett mind ez ideig megállapitva ; söt úgy
látszik azzal sincsenek az emberek még tisztában : mi legyen
ė mérték voltaképen. De nemcsak e mérték fogalma . nincs
kideritve ; söt sokan azt se igen látszanak érezni , hogy ilyes
mire volna szükség. Ha könyv jelenik meg e tárgyról, elol
vassák ; ha felolvasás tartatik : meghallgatják ; hogy gyermekeik
miféle tantárgyakat tanuljanak s milyeket ne , azt kiszabják ;
itélethozatalukban csak a szokás vagy valami elő.

azonban

szeretet , sőt sok esetben puszta előitélet vezeti őket ; de arra
nincs eset, hogy belátnák ama kérdés rendkivüli fontosságát,
‘ miszerént valahára

ésszerűleg

kéne eldönteni,

mely

dolgok

érdemlik a megtanulást s melyek nem . Igaz hogy helylyel
közzel hallunk olyan megjegyzést: ez a tudnivaló fontosabb
mint amaz ; de hogy fontossága megérdemli -e az elsajátitására
megkivántató időt , s hogy nincs-e sok más hasznosabb a mire
érdemesebb

volna azt az időt forditani :

ily kérdések

vagy
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épen nem léteznek ,

vagy ha igen :

sommás úton ,

előszeretet nyomán bánnak el velök .

személyes

Az is igaz, hogy hébe

korba föl föl vetik amaz örök vitás kérdést : a classicai vagy
mathematicai tudományok érdemlik-e az elsőséget ? Azonban
ez a vitát is csak hübele Balázs módjára , előre megállapitott
zsinormérték nélkül folytatják ; s az egész vitás kérdés jelen
téktelenné törpül amaz általános kérdés mellett , a minek ez
csak egy részecskéjét képezi.
eldöntésével :
jobb ?

ama

a

classicai

másik

A ki azt hiszi , hogy e kérdés

vagy

kérdést is

mathematicai
eldöntötte :

képzettség- e

miféle

a

tanpálya

a kivánatosb ? épen oly tévedésben van mint a ki azt hinné ,
hogy a dietética összes tárgyait birja már , ha meg tudja hatá
rozni , valjon a kenyér -e a táplálóbb vagy a krumpli !
Az általunk vitatni szándékolt kérdés ily nagy horderő
vel bir ; s egyátalán nem annak megállapitása kiván lenni,
hogy ama tudomány becses- e , hanem mi a becse más tudo
mányokhoz viszonyitva ?

Némelyek azt vélik , már igazuk

van , ha be tudják bizonyitani , hogy e vagy ama tanulmányág
ilyen vagy amolyan előnyöket biztositott számukra : azonban fe
ledik , hogy épen annak bebizonyitása , vajon ez előny megér
demli-e a reá forditott fáradságot – volna a födolog. Hiszen min
dennek van valami értéke , a mire az ember magát rászenteli .
Ha valaki egy évet fordit a cimertan tanulmányozására, bizo
nyosan növelte általa a régi kor erkölcseit s szokásait tárgyazó
Vagy ha Anglia összes városainak egymástól való
távolsága felől kivánna bizonyossá lenni , meglehet ha valaha
ismeretét.

utazásra adná fejét, a megszerzett ezrek közül, egy -két adatot
hasznára fordithatna. Vagy ha valakinek kedve telnék az
egész vármegyében forgalomba hozott pletykák összegyüjté
e haszontalannak látszó foglalkozás esetleg valami

sében :

üdvös tény , pl.
zethetné.

a szóhagyomány mivoltának kideritésére ve

Azonban mindenki belátja,

hogy a felhordott

tekben az aratott haszon egyátaljában nem

ese

ér föl a reá forditott

fáradsággal. És alig engedné meg valaki gyermekének , hogy.
lyes tudnivalókat sze ezzen meg , -- sok más , különben elsa
játithatott, valóban érdemes ismeret árán .

S ha ily esetekben

7

a viszonylagos becs megitélésére szolgáló zsinormértékhez fo
lyamodunk s döntő erejünek ismerjük el : átalában mindég s
mindenütt ahhoz kellene tartani magunkat. Ha mindenféle
tény elsajátitására jutna időnk , nem kellene nagyon váloga
tósaknak lennünk . Mint a régi dal tartja :
Ha nem kéne féltenünk
Ezer évig életünk ;
Mint az ös hajdan korban ,
Mindent megtanulhatnánk ,
Világot hódithatnánk
Gondtalan nyugalomban.
Azonban „ mivel életünk csak egy arasznyi“ , tanulásra
forditható időnk kimért határáról nem szabad soha megfeled
keznünk. Legkivált ha szemünk előtt lebeg szüntelen , hogy
ez idő nemcsak rövidre van mérve , hanem még életgondokkal
is jól meg van kurtitva : akkor még inkább azon fogunk lenni,
hogy a rendelkezésünkre álló időt a lehető legnagyobb

elő

nyünkre zsákmányoljuk ki . Mielőtt éveket pazarolnánk vala
mely képzeletünk , vagy az uralgó divat által ránk tukmált
tárgyra : bizonyára megérdemli, hogy a legnagyobb figyelem
mel latoljuk meg az általa kivivható sikert , még pedig viszo
nyitva ezt azon eredményhez , melyet másnemű foglalkozással
érhettünk volna el , ha ugyanazon éveket arra forditjuk.
A nevelés körében tehát ez a kérdések kérdése , a mely

megérdemli , hogy valahára rendszeres vita tárgyát képezze.
Fő- fő fontosságú , bár alig részesül a legcsekélyebb figyelembe ,
azon kérdés megoldása : mire határozzuk magunkat a figyel
münket igénybe venni hivatott különféle tárgyak megváloga
tása

körül. Mielőtt észszerűleg rendelkezhetnénk tanpá
lyánkat : meg kell abban állapodnunk , mely tényeket kivá

natos különösen megismernünk ; vagy hogy Bacon - fájdalom --divatból kiment mondásával éljünk
határoznunk kell a tu
dományok viszonylagos értékének kérdésében .
E végből mindenek előtt valami becsmértéket kell meg
állapitanunk.

Szerencsénkre,

nincs mit

vitatkozni

a

felett :

átalában mi légyen a becs igazi mértéke. Ha valaki valamely
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ismeretág becses

voltát be

akarja bizonyitani ,

célját

érte ,

mihelyt sikerült kimutatnia , hogy az élet egyik , vagy másik
viszonyában arra szükségünk van. Ezen kérdésre : „ Mi hasznot
hajt ?“ mathematicus , nyelvész , természettudós, bölcsész nem
tesz egyebet, mint iparkodik kimutatni , hogy illető tudománya
mily jótékonyan hat cselekvésünk szabályozására ; mennyi
bajtól ment meg , mennyi jót biztosit számunkra - egy szóval
boldogságunkat mennyiben mozditja elő.

Ha az irástanitó ki

tüntette mily jó segitség az irás tudása arra nézve , hogy az
életben boldoguljunk , vagyis hogy önfentartásunkat biztosit
hassuk ,

vagy

hogy

legalább

közepes

életmódra tehessünk

szert : közönségesen bebizonyitottnak tekintjük állitását. S
midőn a forgalomból kiment tárgyak gyüjtője (tegyük fel
éremgyüjtö ) nem birja meggyőzni a felől közönségét , hogy e
tárgyak az emberi jóllét előmozditására bármi csekély beha
tással birnának lenni : kénytelen bevallani , hogy foglalkozása ,
másokéhoz viszonyitva értéktelen . E szerént mindenki, részint
nyiltan, részint alattomban , végbizonyitékul ezen
jelre támaszkodik .

ismertető

Hogyan éljünk ? -- reánk nézve ez a legfontosabb kérdés.
Az életet nem pusztán anyagi oldaláról véve , hanem a legtá
gasb értelemben . Fő életkérdésünk - mely minden egyebet
magába ölel — ebben határozódik : miként irányozzuk helyesen
cselekvésünket az élet minden viszonyai s körülményeinek kö
zepette.

Mint bánjunk testünkkel, lelkünkkel; miként vezes

sük ügyeinket; hogyan neveljük fel családunkat; mint viseljük
magunkat

polgárokul ;

mint

zsákmányoljuk

ki a boldogság

azon forrásait, melyeket a természet maga nyit számunkra ;
miként hasznositsuk mindennémű tehetségeinket, úgy a ma
gunk , mint mások javára ; egy szóval hogyan folytassunk tö
kéletes életet ? Ez levén azon födolog , melyet megtanulnunk
kivánatos : következésképen a nevelésnek ezt kellene elsajá
tittatnia velünk .

A nevelés feladata abban állván , hogy bennünket egy
tökéletes élet folytathatására képesitsen

annak megitélésére:

valjon észszerű volt- e a nevelés ? más mód nem áll rendelke
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zésünkre ,

mintha

meggyőződést

szerezhetünk a felől,

mily

mértékben teljesiti ezen feladatát.
Ezen mértéket , bár teljesen soha , sőt még részben is
csak ritkán , úgy szólva öntudatlanul használtatott : teljes tn
dattal, módszeresen s minden esetben kell alkalmaznunk .

Sze

münk előtt, mint megvalósitandó cél , a tökéletes élet lebegjen
szüntelen : hogy gyermekeink nevelésénél a tanitás tárgyait s
módszerét egyenesen ezen cél szerint választhassuk meg. Sza
kitanunk kellene valahára a fennálló divat szerént való nevelés
minden megfontolás nélküli követésével, melynek célszerűsége
mellett ép úgy nem kezeskedik semmi, valamint más a divat
által felkapott tényeké mellett nem , sőt magasabb , nem pusztán
tapasztalati

szempontból kellene az itélethozatalt megkisérle

nünk . Elég hiba , hogy a gyermekei elméjének kiművelésére
némi gondot forditani hajlandó értelmes osztály , még maig
is ily gyarló eljárást követ. Nem elég az idvességre azt vél
nünk , hogy az életpályán ilyen vagy amolyan ismeret hasznos
fog lenni, vagy pedig ez a tudnivaló több gyakorlati becscsel
bir mint amaz ; hanem valami útat módot kell kitalálnunk ,
mely szerént a különféle tudományok viszonylagos értékét
kipuhatolhassuk , hogy amennyire lehetséges, határozottan tud
hassuk , melyek érdemesek inkább figyelmünkre.
Ezen feladat kétségkivül nem valami könnyű , s meglehet
a megközelitésnél többre soha sem vihetjük. Azonban , ha meg
gondoljuk , hogy ez által mily óriási érdekek forognak kockán ,
a megoldás nehézsége , ha vele megküzdeni nem mernénk , gyá
vaságunk mentségeül nem szolgálhat , de sőt ösztönözzön arra ,
hogy teljes tehetségünket megoldására szenteljük. Egyébiránt
ha módszeresen eljárni nem restellünk , jelentékeny eredménynek
juthatunk könnyű szerrel birtokába.
Kétségkivül legelsőben is az emberi életet elfoglaló főbb
cselekvésmódokat kell fontosságuk sorrendje szerént összeálli
tanunk. Legtermészetesbnek látjuk , ha a cselekvés csoportokat
ekként rendezzük :

1 ) első helyre tesszük azon

ceelekvésmó

dokat, melyek közvetlenül önfentartásunk ügyét szolgálják ;
2) a másodikra azokat, amelyek az életre szükséges dolgok
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megszerzését eszközölvén , ez által közvetve járulnak az önfen
tartás munkálásához ; 3 ) a harmadik helyre azokat , amelyek
utódaink nevelése s fegyelmezésére vonatkoznak ; 4) a negye
dikre azokat , melyek tisztességes társadalmi $ politikai hely .
zetet biztositanak számunkra ; 5) az ötödikre végül ama külön
féle cselekményeket , amelyek éltünk pihenő óráinak kitöltésére
hivatvák ,
kalmasak .

e

szerént

érzelmeink

s izlésünk szolgálatára

al

Talán nem szükséges hosszasan bizonyitgatnunk , miként
ez a sorrend körülbelől összevág azzal a mit természetesnek
nevezhetnénk. Mindenesetre fő hely illeti azon cselekményeinket
s elővigyázati rendszabályainkat , a melyekkel lépten nyomon
személyés biztonságunkat eszközöljük . Bármily rengeteg volna
is egyebekben valakinek tudománya , de ha az őt környező
dolgok s mozzanatok körül. oly járatlan , mint a ma született
gyermek ; ha nem tudná magát közöttük egyátalán tájékozni:
i

aligha életével nem lakolna, mihelyst útcára lépni merészkedett.
És mivel minden egyéb dolgokban való járatlansága oly rög
tönös veszedelmet nem hozna rá , - mint ha ez irányban

készületlen , -- nem tagadhatni,

hogy

önfentartásunkra köz

vetlenül szolgáló ismereteink fontosságuknál fogva első helyre
teendők .
Senki sem tagadhatja , hogy az élet közvetlen fentartása
után a közvetett életfentartás, vagyis a megélhetést biztositó
eszközök megszerzése következik . Hogy az ember munkaké .
pességét a szülei hivátás tárgyalása előtt kell megvitatnunk :
már azon tényből is világos, hogy átalában szólva , szülei köte
lességre csak úgy vállalkozhatik valaki, ha munkásként már
előbb szerepelt. Mielőtt családfentartásról gondoskodnánk , ön
magunkat kell tudnunk eltartani ; ebből az következik , hogy
az önfentartásra megkivántató ismeret, a családi boldogságot
eszközlőnél elébbvaló, s a közvetlen önfentartásunkra vonat
kozó ismeret után fontosság tekintetében nyomban következik .
Mivel időrendben a család elébbvaló mint az állam , a

gyermekeket akkor is lehetvén nevelni , mikor még állam nincs ,
vagy már megszünt, ellenben az állam csak a gyermekek föl
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nevelése által valósitható meg :

ebből folyólag a szülei tiszt

tüzetesebb vizsgálatra méltó , mint a polgári hivatal. Vagy más
érvet hozva fel, mivel a társadalom jósága polgárainak termé
szetétől függ ; à polgárok természete pedig fiatalkori nevelés
által inkább módositható , mint bármi más által : ebből azt kell
következtetnünk , hogy a család jólléte , alapja az állam jóllé
tének. Ennélfogva, az elsőt közvetlenül előmozditó ismeret,
a másodikat közvetlen előmozditó ismeretnél elébbvaló .
A komoly foglalkozások után fennmaradt idő eltöltésére
hivatott szórakoztató foglalkozás , mint a milyen a zene , köl

tészet , festészet stb . világos , hogy megelőző társadalmat téte
leznek fel. Nemcsak fejlésük válik lehetetlenné , megelőző hosz
szas társadalmi együttlét nélkül, hanem tárgyukat is nagyobbára
társadalmi érzelmek s rokonszenvek szolgáltatják . Nemcsak
növekvésök feltételeit, hanem az általok kifejezett eszméket s
érzelmeket is a társadalom nyujtja. Következésképen foglalko
zásunk azon része , mely jó polgárrá teszi az embert, sokkal
fontosabb ,

mint az mely az izlés nemesitése ,

gyakorlása s

társadalmi ügyességek szerzésére vonatkozik ; s a nevelésnek
azon része , mely amarra képesit , előtte áll annak , melynek
hivatásául ez utóbbiak begyakorlása tekinthető .
Tehát körülbelől ilyenforma a dolgok , természetes egy
másutánja a közvetlen , a közvetett önfentartásra, a szülői álla
potra , a polgári helyzetre , az élet kellemessé tételére vonatkozó
mindennemű ügyességekben való jártasság nyomban következ
nek egymásután. Ezzel nem állitjuk azt , hogy egyik osztály
tárgyai át nem csapnak a másikba , sőt inkább oly annyira
össze -vissza szövődnek az életben , miként egyikfélére sem
képezhetjük magunkat a nélkül , hogy legalább részben , а
többiekben is ne ügyesednénk . Azt nem állitjuk, miként mind
egyik osztályban ne volna nehány a többi osztályokban elő
fordulhatóknál sokkal fontosabb tárgy: pl . ha valaki rendkivül
ügyes üzletember volna , minden másban pedig ügyetlen , a
tökéletes élet fogalmát alig közelitené meg annyira , mint
a ki a pénzszerzés mesterségéhez csupán imigy -amúgy ért ,
de mint szülének helyén van az esze ;. továbbá a társa
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dalmi ügyek kezelésében való rendkivüli jártasság , az iroda
lom s művészet terén való általános tájékozatlansággal páro
sulva közel sem oly kivánatos ,

mintha mindegyikből ,

habár

kisebb mérvben is , kijut osztályrészünk. Azonban még ha a
különböző köröknek egymásba átfolyását tekintetbe vesszük is ,
az emlitett főosztályok határozottan kiválnak a tömegből; s
lényegében igaz fog maradni , miként az osztályok a felhozott
rendben sorakoznak egymás alá , minthogy az életnek megfe
lelő szakaszai csak azon egymásután megtartása mellett való
sithatók.
Természetesen az eszményi nevelés mindezen osztályokban
tökéletes képzettséget igényelne. Azonban , mivel ez eszményt ,
polgárisultságunk jelen szakában , alig valósithatja meg valaki :
legalább mindegyikből szerzendő jártasságunk fokozatai közt
kellő részarányt kellene szem előtt tartanunk. Bármelyik
osztályból nyert kimeritő képzettség - habár a legfontosabb
osztály volna is az — nem elégséges , sőt nem lenne az két ,
három vagy épen négy legfontosabb szakból sem. Tehát ne
kimeritő képzettségre törekedjünk egy osztályból , habár a
legfontosabb volna is az ; sőt kettő , három vagy négyből sem ,
hanem mindegyikre egyformán forditsuk figyelmünket;
nagyobbat természetesen azon tárgyra ,

a leg

melynek kiváló becse

van ; a kisebb becsűnél kevesebbel is beérhetjük , a legkisebb
is elég arra ,

mely legkevesebb becscsel bir. Ha átlagot kép

zelünk az embernél is (kivévén az oly eseteket , midőn vala
mely jártasság , vagy szakműveltség , mint kenyérszerző fogla
latosság , azon egy szak kiváló művelését teszi chajtottá ), az
átlagos emberképzésre azon dolgokban való , minél tökéletesebb
jártasság kivántatik meg , melyek a tökéletes élet eszközlésére
leginkább képesek ; kevésbé nézünk a tökélyre az olyaknál,
melyek a tökéletes élettel nincsenek valami szoros kapcsolatban.
Ha ezen mérv szerént kivánjuk szabályozni a nevelést :
még nehány általános tény van , a miről nem szabad soha meg .
feledkeznünk . A tökéletes élet eszközlésére szolgáló ismeret
tárgyak közül némelyek , szükségképen , némelyek félig -meddig,
mások ellenben csak véletlenül birnak értékkel. Az ily tények
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pl .

hogy

megelőzni,

a szélütést rendesen dermedtség s fülzúgás szokta
a viz ellenállási képessége a benne mozgó tárgy

sebességének négyzete szerént növekedik ,

a

chlor megsem

misiti a ragály csirákat; ezek s átalában a tudomány ezekhez
hasonló igazságai valódi belbecscsel birnak ; az ilyenfélék ezer
év mulva is csakúgy hatnak az emberi cselekvés szabályozá
sára , mint ma. Az angol nyelvnek a latin és görögben való
jártasság folytán szerezhető alaposabb ismerete, félig -meddig
szintén ily becses ; az angolok s azon népekre nézve , kiknek
nyelve a latin göröggel rokon , valóban nélkülözhetetlen , de

csak addig lesz szükség reá , mig e nyelvek fennmaradnak .
Ellenben azon ismeretfaj , mely iskoláinkban a történelem nevét
bitorolja , s mely csupán nevek , évszámok s jelentéktelen , holt
tények szövedékéből áll — csak szokás folytán bir valami
értékkel : ennek ugyan cselekvésünkre csak egy körömfeketényi
befolyása sincs ; s legfelebb annyi hasznot meritünk tudásából ,
hogy elkerülhetjük általa azon kellemetlen, megjegyzéseket, a
melynek ki vannak téve a közvélemény részéről azok , a kik
benne netalán járatlanok.

Természetesen

tényeket, a

azon

melyek minden embert, minden időben érdeklenek , feljebb kell
becsülnünk , mint azokat , a melyek az emberiség csak egy
részét , s azt is csak rövid ideig ; azoknál pedig , a melyek
szintén

csak

egy

részt ,

valamely divat uralma

lefolyásáig

érdekelnek , végetlenül becsesebbeknek kell tartanunk ; ebből a
következik ,
szempontjából

hogy
tekintve ,

a

tudományok
egyenlő

becslését

viszonyok

észszerűség

közt ,

a

valódi

belbecscsel biró tudományok elsőséget érdemelnek a körülbelől ,
vagy épen esetleges belbecscsel biró tudományok felett.
Még egy előleges figyelmeztetés nem árt.

Mindennemű

tanulmány kétféle becscsel birhat , – ezek egyikét maga az
általa nyujtott ismeret anyag a képezi , a másikat azon
sajátsága , hogy az ész fejlesztésére alkalma s - e vagy
nem ? Bármely ténysorozat elménkbe nyomásának haszna egy
felől cselekvésünk szabályozásában , másrészről észgyakorlatul
alkalmas voltában nyilvánulhat; ennélfogva ,
zünk ,

midőn arra né

mennyiben alkalmas valamely tanulmánytárgy a töké
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letes élet előkészitésére:
kell vennünk .

mindkét

szempontból

birálat

alá

E szerént midőn a tanpálya megvitatásához akarunk
kezdeni 2 ezen általános eszmékből kell kiindulnunk : az élet
többféle foglalatosságokból alakul, s ezek fontossága egymás
után következésök szerént csökken , a különféle életfoglalatos
ságok irányzására szolgáló tények vagy általános belbecsűek' ,
vagy körülbelől ilyenek , vagy csak esetlegesen azok ; végre tekin
tetbe kell vennünk azon befolyásukat,

melylyel e tények ré

szint mint tudomány, részint mint észfejlesztő eszköz birhatnak .
Szerencsénkre a nevelés azon fő fontosságú részét , mely

közvetlen önfentartásunk biztositására van hivatva , nagyobbára
öntudatlanul szerezzük meg . Sokkal jelentékenyebb levén ,
mintsem a mi kontárkodásunkra bizathatott volna , - maga a
Természet
ölében ,

gondoskodik róla.

A csecsemő ,

még

dajkája

elrejti arcát,

vagy sir , midőn idegent lát ; ez által
azon ösztönszerű előérzetről tesz tanuságot , hogy kerülnie kell
önbiztonsága végett azt , a mi elötte ismeretlen és igy vesze
delmes is lehet ;

s midőn járni tud , ezen ösztönnek még fej

lettebb alakját mutatja azon ijedelmében , melyet valamely
ismeretlen kutya felé közeledtekor tanusit , vagy midőn valami
meglepő

látvány vagy hang által megriasztva ,

sikoltozással

rohan anyja védelme alá. Sőt ezen túl is minden órán közvetlen
önfentartására szolgáló ismeret szerzésével foglalkozik . Mint
tartsa fenn a súlyegyent; miként kerülje ki mozgása alkalmával
a tárgyakkal való összeütközést , mely tárgyak kemények ,
ennélfogva beléjök ütödve fájdalmat okozók ;

melyek nehezek

s tagjainkat megsérthetik , ha rájok esnek ; melyek birják el
a test terhét s melyek nem ; mily fájdalmat okoz a tűz , a
hajitott tárgyak , az éles eszközök ; ezen s ezekhez hasonló
mindennemű ismeretet tanul folytonosan , s ezeket tudva , kike
sőt magát a halált is . S midőn

rülhet számtalan balesetet,

néhány évvel később életerejét futkosás , ugrálás , mászkálás . ,
erőt s ügyességet igénylő játékokban nyilvánitja , az izmokat
fejtő , az észrevevő tehetséget élesitő , az itélő képességet gyor
sabbá tevő mindezen cselekvényekben csak az öt környező
1
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mozgó s nyugvó tárgyak között lehető

biztos testvezérletet

tanulmányozza ; s egyuttal arra is előkészül általa , hogy azon
nagyobb veszélyekkel is , melyek esetleg mindnyájunk életében
A természet – miként mon

előfordulnak , szembe szálhasson .
gondoskodván

dánk - ennyire

rólunk ,

neveltetésünk

ezen

alapvető részére úgy szólván a legkevesebb gondot kell csak
forditanunk. Legfölebb arra kell ügyelnünk , hogy elég szabad
tere legyen

a

gyermeknek

ezen

tapasztalat

s

testfegyelem

megszerzésére ; s a természet működésének akként ne szegjük
nyakát , mint a hogy ostoba nevelőnök a rájok bizott lány
megakadályozzák azon testmozgás

gyermekeket rendszerént
gyakorlatában ,

a

melyet

magukra

hagyatva

véghez

vittek

volna , s ez által aránylag képtelenekké teszik őket arra , hogy
veszély idején segiteni birjanak magukon.
Mindamellett ennél valamivel több kivántatik azon ne .
veléshez , mely hivatva van bennünket közvetlen önfentartá
sunkra előkésziteni. Mert a testet nemcsak törés s agyonzúzás
ellen kell oltalmaznunk , hanem az élettani törvények megsze .
gésére következő sérelmek s halál ellen is.
éljük a lehető

legtökéletesebb életet,

Még akkor nem

ha csupán a

hirtelen

halált birjuk kikerülni , hanem erre nézve az is megkivántatik ,
hogy a tehetetlenséget s az oktalan szokások miatt bekövetkező
lassú megsemmisülést is eltávoztassuk . Mivel egészség s munka
képesség nélkül , úgy munkás mint szüléi , polgári s egyéb
kötelességeink teljesitésére képtelenekké válunk : ebből a követ
kezik ,

hogy önfentartási módjaink

ezen másodika , csak az

elsőnél jelentéktelenebb valamennyire ; ennélfogva azon ismeret,
mely által ezt biztositani birjuk , igen nagy becscsel bir.
Az is igaz , hogy a természet e téren is némikép
vezérel bennünket. Testi érzéseink s vágyaink meglehetősen
összevágnak főbb szükségleteinkkel.

Szerencsénkre az éhség ,

nagy hőség , rendkivüli hideg oly parancsolólag ösztönöz, hogy
alig lehetne ellenök rugódoznunk . S ha mindenki engedel
meskednék ez és a hozzájok hasonló ösztönzéseknek : aránylag
kevés bajnak volnánk kitéve. Ha mindannyiszor pihenőt
tartanánk , valahányszor csak testünk vagy eszünk elfárad ;
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ha 'a fülledt levegő által okozott kényelmetlen érzés szellőzte
tésre ösztönözne mindenkor ; ha nem ennénk máskor soha,
csak midőn éhesek , nem innánk , csak ha szomjasok vagyunk :
akkor szervezetünk jóformán mindég munkaképes állapotban
volna. Azonban annyira járatlanok vagyunk az élettan törvé
nyeiben , hogy sokan kötve hiszik , hogy érzésök volna saját
képen az ő természetes vezérök , és (ha csak a figyelmeztetés
gyakran szélnek nem lett eresztve) leghitelreméltóbb kalauzok .
Ugy hogy – a célszerűség elvkövetőinek nyelvén

szólva —

bár a Természet kellő mennyiségű ört állitott egészségünk
mellé , mivel nem vagyunk velök ismerősek : jó formán feles
legesekké váltak.
Ha
tökéletes

valaki
élet

kételkednék

folytathatása

azon

végett

okvetlen jártasoknak kell lennünk ,

állitásban ,
az

élettan

miszerint

a

törvényeiben

tekintsen csak szét maga

körül , hány oly középkorú vagy agg férfi s nőt lát , ki
teljesen ép s egésségesnek volna mondható. Elvétve találkozunk
néha ép erőben megaggottakkal; ellenben minden lépten -nyomon
heveny-bajokkal,

idült kórokkal ,

általános gyengélkedéssel,

időelőtti kiéltséggel megnyomoritott alakokba ütközünk.
bajaik okát tudakolnád , alig

akadna köztök csak

S ha

egy is ,

ki nem önmaga vonta volna magára nyavalyáját, holott egy kis
tudománynyal nagyon könnyen kikerülhette volna azt. Ennek
szivbaját alkalmasint csúzos bántalom okozta , mely gondatlan
hányivetisége következtében támadt. Amaz szemeit eröltetett
tanulás által rontá meg örökre .
valaki
térdét ,

megsántult,
habár

csak

fájt is ,

A minap azt hallók , hogy egy

azért , mert

elmulasztá

egy

kissé

pihentetni.

Ma

megsértett
meg

azt

halljuk , hogy egy másik kénytelen volt sok időre felhagyni
minden szellemi munkával ,
gását

agya

túlcsigázásának

nyavalyába esik ,

mert nem tudta ,
köszönheti.

Ez

hogy szivdobo
gyógyithatatlan

valami hiábavaló erőmutatvány következté

ben , amaz pedig sohasem iperedhetik fel olyan bajból, melyet
szükségtelens nem embernek való munka által szerzett ma
gának.

Bár merre tekintsünk , mindenfelé találkozunk beteg

ségekből származott kisebbszerű gyengélkedésekkel .

i

Ha nem
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vennénk is tekintetbe ,

mennyi fájdalmat,

mily lehangolt ke

délyállapotot, életunalmat , idő- s pénzveszteséget von ez maga
után , – de már azt nem hallgathatjuk el , hogy a rosz egésség
kötelességeink teljesitésében véghetetlen nagy akadály , mely
miatt a munka sokszor lehetetlenné , vagy legalább is nehe
zebbé válik , s hogy ilyenkor izgatottságunk miatt gyerme
keinkkel való bánásmódunk azokra nézve végzetteljes is lehet ;
polgári hivatásunk teljesitéséről szó se lehet ; a mulatság maga
a megtestesült unalom . Nem látjuk -e be , hogy a részint előde
ink , részint magunk által elkövetett testi bűnök , a melyeknek
többet vonnak le a
következménye az egészségtelen állapot
tökéletes életből, mint bármi egyéb ? s az életet jóllét és
gyönyör helyett jobbadán átokká és teherré teszik ?
De még egyéb is van hátra. Nemcsak végtelenül meg .
rontjuk általa életünket, hanem jó részben meg is röviditjük.
Rendkivül téved a ki azt hiszi , hogy betegségből felgyógyulta
után megint csak oly ép , mint a milyen azelőtt volt. Mihelyest
megzavartatott életműködésünk rendes folyama , soha se áll
helyre többé teljesen a régi rend. Meglehet hogy

észre sem

tudjuk venni a származott hibát, de az azért nem enyészett
el végképen ; s ha hébe-hóba járul még valami hozzá , – mivel
a pontosan számitó természet egyetlenegy tételt sem felejt
ki számitásából - utoljára napjainkat okvetlenül megkurtitó
összegecskévé növi ki magát. Rendesen ily kis bajok összehal
mozódása folytán ássuk alá egészségünket, s pusztulunk el
időnap előtt. S ha meggondoljuk , mennyivel rövidebb az em
beri élet átlagos tartama annál , a milyen hosszú lehetne; azon
nal belátjuk, mily nagy veszteséget szenvedünk. Ha az élet
tartam betegség által levont idejéhez ezen utóbbi veszteséget
is hozzáadjuk : kitűnik hogy életünknek körülbelöl felét sárba
vágtuk.
Ennélfogva azon tudomány , mely életfentartásunkat egész
ségünk elvesztegethetésének megakadályozása árán biztositja ,
elsőrendű fontossággal bir. Nem azt állitjuk ezzel , hogy az
ily tudományban való jártasság kiirtand minden bajt; mert
polgárisultságunk jelen szakában , szükségeink kielégithetése
2
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miatt gyakran át kell hágnunk

a kimért határt. Sőt az is

igaz, miszerint ha még ezzel sem volnánk kénytelenek , hajla
maink , meggyőződésünk ellenére , gyakran feláldoztatnák ve
lünk a jövő boldogságot a jelen gyönyöre miatt. Azonban a
mellől nem tágitunk , miként a kellőleg beoktatott, elegendő
ismeret e tekintetben sok jót eszközölhet , s az is szent igaz ,
bármikor következzék is el ezen észszerűbb életrend behoza- .
tala , az egészségtan tanitásának meg kell azt ellőznie, mivel
ismernünk kell elébb az egészség törvényeit , s csak úgy al
kalmazkodhatunk hozzájok. Azt állitjuk ,

miszerint a boldog

ságnak minden másnál hathatósabb eszközlője levén a duzzadó
jó egészség : azon tudomány , mely ennek fenntarthatására meg .
tanit , fontosság tekintetében a többiek egyikénél sem alább
való. Ennélfogva kimondjuk , hogy az élettannak legalább oly
terjedelemben való előadását, a mennyi annak főbb igazságai
megérthetése, s a közéletben használható tételei elsajátitása
végett okvetlen szükséges , az észszerű nevelés leglényegesb
alkatrészének tartjuk .
Elég sajnos, hogy ilyesmit kelle állitanunk ! Még sajno
sabb , hogy állitásunk ezenfelül támogatásra is szorul . De mi
kor sokan az

ily

véleményt

majdnem kikacagják.

A miatt

elpirulná akárhány , ha szemére lobbantanák , hogy Iphigéniát
mondott Iphigenia helyett ; vagy sértésnek venné, ha feltenné
róla valaki , hogy járatlan valamelyik regebeli félisten mese
szerű csodadolgaiban ; de azt minden pirulás nélkül megvallja ,
hogy nem tudja merre van az Eustach csöve , mi szerepe van
a gerincvelőnek , az ütér rendes verésének sebessége mekkora ,
hogy fuvódik fel a tüdő . Arra rendkivül ügyelnek , hogy gyer
mekeik a kétévezred előtt divott babonákban járatosak legyenek,
de azzal semmitsem törődnek , hogy saját testök alkata s mü
ködése felől tisztába jöjjenek , sőt egyenesen nem akarják őket
ilyesmire tanittatni. A megszokott dolog ily nyomasztó befo
lyásúvá nőheti ki magát ! Ily rettentőn felülhaladja nevelésünk
ben a mi diszes azt , a mi hasznos!
A kenyérkereset vagy közvetett önfentartást megkönnyitő
tudomány becsét

nem

szükséges hosszasan bizonyitgatnunk .

ZE
4
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Mindenki ezt tartja a nevelés céljának , sőt

a nagy tömeg

talán kelleténél is több súlyt fektet reá. Azonban csodák cso
dája, bár majdnem kivétel nélkül készek aláirni amaz elvont
tételt, miszerint az ifjúságot élethivatására előkészitő tanultság
fő , sőt sokak előtt egyedül fontossággal biró ; de hogy miféle
tanulmány eszközli ezt ,

azzal

épen nem törődik senki sem.

Legföllebb az olvasás , irás , számolás tanittatnak hasznosságuk
világos öntudatával.
mondhatjuk.

A többi

tudományokról

ezt épen

nem

A mit még ezeken kivül tanulunk , annak mun

kás foglalkozásunkhoz nagyobb részint semmi köze , mig vég
telen sok olyas a mi egyenesen erre vonatkoznék ,
zottan mellőzve van .

határo

Ugyanis kevés kivétellel miben foglalatoskodik minden
ember ? Semmi egyébben, mint a kényelmünkre szolgáló cikkek
termelése-, készitése s forgalomba hozásával .

S valjon a ter

melés , készités s forgalomba hozatal sikere mitől függ ? Nemde
a kényelmünkre tartozó cikkek sajátságaihoz alkalmazott mód
szerek használatától ; vagyis a tárgy mivolta szerént természet
tani, vegytani s élettani tulajdonságaik teljes ismeretétől,
egy szóval a tudományban való jártasságtól. Iskolai tanfolya
munk pedig nagyobbrészint épen azon ismeretfajokat mellőzi
el , a melyek a polgárisult élet folytathatására megkivántató
cselekmények véghezviteli módját szabályozzák . Bár ezen igaz
ságot tagadni nem lehet , úgy látszik , a világ nem bir élő
tudattal felőle; sőt mivel tán mindennapi, épen azért senki sem
veszi számba. Állitásunk kellő nyomatékkal csak úgy birand ,
. ha igazságáról, a tények rövid áttekintése alapján olvasóinkat
meggyőzzük .
Jóllehet a logica öntudatos vagy öntudatlan felhaszná
lásától függ a nagyban termelő vagy kereskedő vállalatainak
sikere ,

mindamellett

ezen legelvontabb tudományt mellőzve

egyenesen a mennyiségtanra térünk. Ennek legáltalánosabb,
a

puszta számokkal foglalkozó része , viszi iparvállalatainknál

a vezérszerepet : akár ügyleteinket egyenlitsük ki , akár költség
vetést állapitsuk meg ,

akár adjuk , vegyük a kényelmünkre

tartozó cikkeket, akár pedig számadást vezessünk .

Az elvont
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tudomány ezen ágának becses voltát nem szükséges
sabban bizonyitgatnunk.

hossza

Az épitészet magasabb műfajainál a mennyiségtan rész
letesebb ismerete is szükségessé válik . A munkáját tapasztalati
szabályok nyomán kezelő falusi ácsnak épen úgy a térviszonyok
törvényeihez kell minden órán szabnia magát , mint a hires
Britanniahid épitőjének. A mérnök , ki a megvett földet kiha
a
sitja ,
az épitész , ki a rá épitendő ház tervét késziti,
kőmives , ki alapját megveti , – a kőfaragó, ki köveit kifaragja ,
valamint a többi mesteremberek is ,

kik a még ezeken kivül

megkivántató dolgokkal foglalkoznak : eljárásukban mindnyájan
mértani igazságok által vezéreltetnek .

A vasútépités elejétől

fogva befejeztetéséig mértani igazságok nyomán megy végbe ;
hidak 7
az útjelölés , - az átmetszések s töltések kimérése ,
kanyarulatok ,

áthidalások ,

alagútak , - állomások mind

mértanilag szerkesztvék. Haşonlóképen a kikötők , hajógyár
az
telepek , gátak , mint szintén a partokat szegélyező , s
ország

területén

szétszórt

mindennemű

mérnöki

s

épitészi

munkálatok , sőt még a föld alatt keresztül-kasul fúrt bányák
is mind mértanon alapulnak . Egyébiránt mai napság még a
földmivelő sem nélkülözheti a mértani törvények ismeretét, ha
alagcsöveit úgy akarja lerakni , amint kell ;
járatosnak kell lennie.

a lejtmérésben

Ezek után térjünk által a részben elvont ,
gyilagos tudományokra.
közöttök ,

mégis ennek

részben

tár

A gépészet , jóllehet a legegyszerűbb
alkalmazásán fordul meg újabbkori

gyártmányaink sikere. Az emeltyű , tengelykerék stb. sajátságai
minden gépnél fel vannak használva , s mai napság minden
termelést gépnek köszönünk.
feladott zsemle keletkezését.

Nyomozzuk csak a reggelihez
A föld , melyen termett , géppel

csinált téglával volt alagcsövezve ; felszine géppel lett felszántva ;
a búzát gép vetette , aratta , csépelte , rostálta ; géppel örlötték ,
szitálták meg ; s ha a liszt Gosportba szállittatott volna , gép
által készitett kétszersült készült volna belőle. Nézz körül
szobádban , s ha nem régi , fala valószinüleg géptéglából épült,
padlóját, kandallóját gép fűrészelte , gyalulta , fényezte ,

kár
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pitját

is

szintén

az

gyártotta .

Az asztal burokja ,

a

szék

esztergályozott lábai , a szőnyegek , függönyök mind gép által
készültek.

Sima , beszövött vagy nyomott ruhád nemcsak tö

kéletesen gép által szövött , hanem még talán azon varrott is.
S a könyvnek , melyet olvasol, leveleit nem gép csinálta -e , s
annak betűit nem az nyomta-e rá ? Vedd ehhez , hogy a ten
geri, valamint szárazföldi kereskedést szintén gépnek köszönjük.
S azután jegyezd meg , miként ezen vállalatok sikere vagy
bukása egyenesen a gépészet elveinek helyes vagy helytelen
alkalmazásától függ.

Az anyagok hordképességét rosszul ki.

számitó mérnök oly hidat épit , mely leszakad. A rosz géppel
dolgozó gyárnok nem versenyezhet azzal, a kié nem zsurlódván
annyira , kevesebb erőt pazarol .

A régi modorban épitő hajó

gyáros hajóját túlszárnyalja a gépészetileg helyesebbnek bizo
nyult hullámvonal elve szerént épitőé.

S mivel az a nemzet ,

a melynek egyes tagjai ügyes munkások , képesebb önjavait
más nemzetek ellenében megvédeni: a nemzet sorsa sok tekin
tetben a gépészetben való jártasságtól függ.

Ha

most

a félig -meddig elvont ,

félig -meddig tárgyas

tudománynak tömegerőről szóló részéről , à tömecserőkről szóló
részére megyünk által: itt ismét széles tere nyilik a tudomány
alkalmazásának . A tudomány ezen ágának köszönhetjük
természetesen

a

másikkal

feladatát elvégző gözgépet.

kapcsolatban – a

millió

munkás

A természettannak melegről szóló

része a fűtőszer meggazdálkodását tette többféle iparvállala
tainknál lehetségessé ; igy megtanitott a meleg lég befújtatása
által olvasztó kemenczéink termelő képességének növelésére ,
bányaaknáink szellőztetésére , robbanásoknak biztositó lámpák
használata folytán kikerülésére , s a melegmérő alkalmazása
által végtelen sokféle eljárás szabályozására. A fénytani rész
alkalmazása következtében öregek s közelre látók mintegy új
szemet nyernek ;

a mikroskop nyavalyák s hamisitások felfe
dezését , a javitott világitó torony hajótörések elkerülését teszi
lehetővé. A villamosság s delejesség körül tett buvárlatok
számtalan élet s felbecsülhetetlen vagyon megmentését eszközlék ,
a delejtű felfedezése által; a villamnyomó gép hányféle müvé.
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szeti ágban nem működik közre ; a táviró pedig oly közegül
bizonyult be , a mely jövendőre kereskedelmünk s politikai
közlekedésünk közvetitésére lesz hivatva . Házunk bel beren
dezésénél , kényelmünkre s gyönyörűségünkre szolgáló minden
eszközeink , konyha szereinktől kezdve látogató-szobánk asz
talán levő Stereoskopunkig , az előrehaladt természettan alkal
mazása folytán jött létre.
A vegytan még többfélére alkalmazható.

A fehéritë ,

a

festő , a kartonfestő működésének sikere attól függ , valjon a
vegytani törvények szerént jártak -e el , vagy pedig nem . Olom ,
ezüst , réz , cink , vas olvasztás mind vegyismeretekkel jár.
A cukorfinomitás, gázgyártás, szappanfőzés, puskaporkészités
mind részben vegyműveletek , mint szintén a porcellán s üveg
gyártás is . A pálinkafőző haszna vagy kára azon vegytani
kérdésen fordul meg , valjon a törköly ecetességig forrott -e meg ,
vagy csak az alkohol tartalom kiválás pontjáig haladt elő ; 8
a kiterjedt üzlettel biró serfőző nem veszt vele , ha rendes
vegyészt szegődtet telepére. Sőt napjainkhan még a földmivelést
sem űzhetni haszonnal , hasonló vezérlet nélkül.

A trágya- 8

talaj -elemzés; ezeknek kölcsönös egymáshoz alkalmazása ; a
gypsznek vagy más anyagnak ammoniak kötő szeréül felhasz
nálása; az ősvilági állat- trágyának kiaknázása ; a mesterséges
trágyakészités mind oly vegytan által nyujtott adomány, melylyel
a földmivelőnek meg kell ismerkednie. Tekintsük a gyufagyár
tást , ruha fertőtlenitést, fényképészetet , a kelesztés nélkül
készült kenyeret, vagy a ganajból kivont illatszereket, azt
kell tapasztalnunk , hogy a vegyészet minden iparunkkal érint
kezik :

ennélfogva mindenkinek tudnia kellene hozzá ,

a ki

csak valamennyire is iparral foglalkozik .
A tárgyas tudományok közül kezdjük mindjárt a csilla
gászattal. Ebből nőtt ki azon mesterséges hajózat, mely az
óriás külkereskedelem lehetővé tétele által nemzetünk nagy
részét eltáplálja , s nemcsak a szükségesekkel , de fényűzési
cikkekkel is ellát mindnyájunkat.
A földtan szintén oly tudomány , mely az ipar sikerére
nagyon befolyhat. Ma midőn a vasérc a gazdagság fő forrásául
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lett elismerve , midön mindig nagyobb fontosságúvá növi ki
magát azon kérdés : meddig tarthat be szénkészletünk , midőn
bányász akademiákat s földtani felügyelő hivatalokat szervezünk :
alig szükség hosszasan bizonyitgatnunk azon igazságot: meny
nyire fontos anyagi jóllétünk szempontjából a föld kérgének
tanulmányozása.
Hát még az élettan : valjon ezen tudomány nincs - e szin
tén szoros összeköttetésben közvetett önfentartásunkra tartozó
müködéseinkkel ? A mit közönségesen iparnak neveznek , azzal
nincs annyira az igaz összekötve , de a leglényegesebb ipar : az
élelmiszerek előállitásától elválhatatlan . Mivel a földmivelés, a
növényi s állati élet tüneteihez tartozik szabni eljárási

szabá

lyait : a földmivelés észszerű alapja ezen tudományokon kivül
más nem lehet. Még mielőtt az élettan mint tudomány ki lett
volna dolgozva : többféle élettani igazságot állapitottak meg
tapasztalatilag s követtek is a földmivelők ; teszem ezt , milyen
trágyát kiván e vagy ama plánta , ezen növény után ama má
sik nem diszlik ; a ló táptartalomban szegény eledelen munka
képességéből veszit ; a juh vagy barom ily vagy amoly beteg
ségét mi okozza. Ezen , s a növények és barmokkal való bánás
közben tapasztalatilag szerzett hasonfajta közönséges ismeret
képezi a földmives összes élettani ténykészletét, melynek nagy
ságától függ főként szerencséje.

S ha ezen hiányos , biztos

tudást nélkülöző , elemi élettani tények is oly lényeges segit
séget nyujthatnak :

itélje meg bárki ,

mily becsesek fognak

lenni, ha bizonyos, határozott s kimeritő tudománynyá széles
bülnek. Ha tetszik , megmutathatjuk mily hasznos az észszerű
élettan a földmivelőre nézve. A baromhizlalást ma ezen elv
nyomán intézik : az állati meleg előállitására bizonyos anyag
elhasználás kivántatik meg , ennélfogva a ki a meleg elvesz
tegetését megakadályozza, az eledelt takarit meg ; tehát hogy
kevesebb eledelen hizzanak a barmok , meleg helyen tartatnak .
Hasonlót fedeztek fel az eledel különféleségét illetőleg. Az
élettanárok kisérletei nemcsak az életmód változtatásának hasz
nos voltáról győződtettek meg ,
emésztés könnyebbé válik ,

hanem arról is ,

miként az

ha minden eledel többféle alkat
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részekből van összekeverve. Az élettannak köszöni a földmi
velés azon fölfedezést is , hogy a kergeségnek ” nevezett nya
valyát , melyben azelőtt évente ezerenként hulltak a juhok ,
valami belféreg okozza , mely mihelyest a koponyának azon
meglágyult részén , mely az állatka helyét jelöli ,
a juh rendesen felgyógyul.

kivétetik ,

Még egy oly tudományt kell felemlitenünk , mely az ipar
sikerét közvetlen előmozditni hivatott,

s ez a társadalomtan.

Azon egyének , kik naponként a pénzpiac állását , az árkeletet
nézik a lapokban ; kik azt üzik -füzik , milyen termés lesz való
szinűleg búzában , gyapotban , cukorban , gyapjúban, selyemben ;
mérlegelik a háború eshetőségét , s ezen tények nyomán intézik
kereskedelmi vállalataikat; a társadalmi tudományt tanulmá
nyozzák , s mint aféle köztapasztalatra épitő tanulók meglehet
sokat csetlenek -botlanak , azonban mégis a szerént nyerik el a
jutalmat vagy buknak : a mint helyes vagy helytelen volt követ
keztetésök . Nemcsak a gyáros és nagykereskedőnek kell üzletét
a kereslet s kinálat kiszámitása alapján intézni , a mi viszont
a társadalmi tények oly tengernyi szövedékét , s azoknak , habár
nem is nyiltan , mindmegannyi átalános szabályát tételezi fel ,
hanem még a kiskereskedőnek is : mert az ő boldogulása is
attól függ , valjon helyesen itélte - e meg milyenek lesznek jöven
dőre az árak a nagyban történő eladásoknál,

s mily mérvű

lesz a fogyasztás. Bizonyára a ki valamely társadalom bonyo-'
lódott kereskedelmi műveleteiben résztvesz , annak fő - fő élet
érdeke , hogy ezen műveletek lefolyási törvényeit megismerje.
E szerént a kényelmi cikkek termelésével, adásvevésével
vagy szétosztásával foglalkozóknak, a természettudományok
valamelyik ágában okvetlen jártasoknak kellene lenniök . Az
ipar bármely

ágát művelje valaki ,

akár közvetve akár köz

vetlenül , (s mily kevés ember képez e szabály alól kivételt ),
annak

okvetetlen

a

tárgyak

mennyiségtani,

természettani,

vegytani tulajdonságaival kell foglalkoznia , sőt jókellvén az
élettant sem mellőzheti, a társadalomtanra pedig okvetlen szük
sége van. Boldogul- e vagy nem azon közvetett önfentartás esz
közlésében , melyet becsületes életmódszerzésnek tart a világ ,
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nagyobbára ezen tudományok egy -kettejében való jártasságától
függ ; legyen bár e tudománya észszerű vagy pusztán tapasz
talati. Mert a mit mi üzlettanulásnak nevezünk , sajátképen
nem egyéb , mint azon üzletben rejlő tudománynak , - habár
nem neveztetnék is annak
elsajátitása. Ennélfogva a tudo
mányos képzettség nemcsak azon okból nagyon fontos,
mind erre előkészit ,

mert

hanem azért is , mert az észszerű tudo

mány végtelenül fölötte áll a pusztán tapasztalatilag szerzettnek.
Továbbá nemcsak azért van tudományos képzettségre szüksége
minden gyártással s kereskedelemmel foglalkozónak ,

hogy a

saját szakmájában előforduló dolgok hogyanját s miértjét
értse; hanem sokszor nagy fontosságú rá nézve , ha sok egyéb
foglalkozás hogyan s miért-jét is érti. A részvényvállalatok
ezen századában , a földmivelőt kivéve , csaknem minden ember
érdekelve

van ,

mint

tőkepénzes

saját

foglalkozásán

kivül

egyébben is ; s nyeresége vagy vesztesége gyakran épen attól
függ , valjon járatos- e azon vállalatokra vonatkozó tudomá
nyokban , a melyekben részvényesként szerepel. Hány részvé
nyes nem jutott koldúsbotra valamely kőszénbánya mélyesztés
alkalmával , csak azért , mert nem tudta , hogy az ős -veresho
mokkőben lelhető bizonyos ásadék annak jele , hogy azon alól
kőszén többé nem található . Számos kisérlet tétetett oly vil
lany -delej-gép szerkesztésére, mely a göz nélkülözhetővé téte
lére lett volna hivatva ; azonban ha a pénzt szolgáltatók isme
rősek az erők egymásba átváltozásának , s igy csak felcserélő
désének általános törvényével ,
táruk

mérlegét.

Hányan

nem

találmányoknak pénzzel való

alig zavarják vala meg pénz
szedetnek

rá

naponként oly

segélyezésével, a melyek kivi

hetetlenségét a tudományban még merő újonc is bebizonyit.
hatná . Alig van oly helység, mely ne ' tudna valamely kivihe
tetlen vállalatra fecsérelt vagyonról szólani.
Ha a tudományban járatlanokat már korunkban is nagy
veszteség fenyegeti, az utánunk következő nemzedék még
jobban megadja tudatlanságának árát. A termelési ágak minél
inkább tudományos alapra helyezkednek , s a növekvő verseny
miatt

alig

is

tehetnek

mást ;

s minél

inkább

szaporodnak
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a részvényvállalatok , pedig kétségkivül fognak szaporodni,
annál szükségesebbé váland mindenkire nézve a tudomány .
A mit iskolai tanfolyamunk majdnem teljesen mellőz ,

élethivatásunk miatt egyenesen arra volna szükségünk . Iparunk
kiveszhetne , hacsak nevelésünk befejezte után nem szereznénk
meg valahogy a szükséges ismeretet.

S ezen évszázadonként

gyüjtött s magán buzgalom által terjesztett ismeretek hiján
alig létezett volna valaha ipar. Hacsak oly tanitásban része
sültünk volna , mint a melyet az iskola nyujt ,

Anglia maig

is csak azon fokon állana, melyen a hübérrendszer idejében
állt. A tünemények törvényeinek azon növekvő ismerete , mely
századról-századra képesebbé tett bennünket a természet, szük
ségeink kielégitése végett megkivántató leigázására : alig kö
szönhető az ifjúság nevelésére kiszabott eszközök felhasználá
sának , holott ép ez ismeret nyujt mai nap oly kényelmi
cikkeket , a melyeket századokkal ezelőtt királyok sem birtak
volna megszerezni maguknak. Azon életbevágó ismeretet , mely
által azzá lett nemzetünk , a mi napjainkban , s a mely ma
már létalapunk , csak imitt-amott szedegettük fel: mig a valóban
tanitásra

rendelt

közegek

holt

formulák

elsorolásánál

alig

foglalkoztak egyébbel.

Ezzel az emberi foglalkozás azon harmadik nagy osztá
lyára térünk át ,

a melyre egyátalán semmi előkészületben
nem részesülünk . Ha valami különös esély következtében semmi

egyéb nem szállna át rólunk a késő utókorra , mint egy halom
iskolai kézikönyv., vagy közvizsgálati tárgysorozat: képzelhetjük
mint meg lenne velök a jövő tudós régésze

akadva ,

nem

találván semmi nyomát annak , hogy a tanulók egykor szülékké
is leendettek . „ Aligha nem szerzetbeli barátjaik tananyaga
volt ez “ bizonyára ezt képzelné. „ Sok mindenre gondosan
elkészülhettek , a mint látom ; kiváltképen pedig kiholt , vagy
velök egykorú népek irodalmának olvasására ( a miből az tetszik
ki , hogy saját nyelvükön édes kevés lehetett irva olvasásra
érdemes) ; azonban a gyermek nevelés mikéntjének nem találok
köztök semmi nyomára. Azt a képtelenséget tán csak

nem
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követték el , hogy ezen legnagyobb felelősséggel járó dologra
egyátalán semmit sem készültek légyen.

Bizonyára tehát vala

melyik barát -rendjök tanagyagából maradt ez ránk . “
Komolyan szólva nem megdöbbentő tény-e , hogy bár a
sarjadék élete , halála , erkölcsi java vagy romlása egyenesen
attól függ , milyen bánásmódban részesült a leendő szüle ,
mindamellett ez semminémű útmutatást sem nyer a gyermek
nevelésére vonatkozólag ? Nem

rettenetes dolog- e , hogy az új

nemzedék sorsa egyenesen az ostoba szokás , ösztön vagy
kedvtelés által szült eshetőségekre legyen bizva , a mihez leg .
fölebb

a

tudatlan

dajkák

megjegyzései

vagy a nagyanyák

elfogult tanácsa lennének kapcsolhatók ? Ha valamely számolás
s könyvvezetéshez nem értő kereskedő nyitna üzletet : csodál
koznánk bolondságán s bukását kikerülhetetlennek tartanánk .
Ellenben azon semmit sem csodálkozunk , ha a szülék a gyer
meknevelés nagy munkájába fognak a nélkül, hogy gondol
koztak volna valaha azon testi , erkölcsi s értelmi törvények
hordereje felett , a melyeket eljárásuk közben követniök kellene ;
sőt még áldozatul esett szegény gyermekeiken sem sajnálkozunk .
A megölt tizezrekhez add hozzá azon százezreket ,

kik

gyenge testalkattal életben maradtak , ezekhez meg azon mil
liókat , a kik más bánásmód mellett sokkal erősebb testalka
túakká

fejlődtek

volna :

8

akkor lesz némi fogalmad azon

kárhozatról, melybe gyermekeiket döntik az élet törvényeiben
járatlan szülék.

Csak egy percre gondold meg , hogy a gyer

mek által folytatott életmód szakadatlan

befolyást gyakorol

élethosszig tartó jólléte vagy baja alakitására ; s mig a helyes
irányt egyszer megtaláltuk , addig legalább hússzor rosz úton
járunk : akkor lesz némi fogalmad azon óriás veszedelemről ,
melyet a közhasználatban levő , minden megfontolás nélkül,
csupán találomra alkotott nevelési rendszer mindenfelé előidéz .
A kis fiúnak közmegállapodás szerént holmi hitvány ,

kurta

ruhácskában kell járnia , habár tagjai játékközben össze -vissza
kékülnének is a hideg miatt. Ezen hibás eljárás egész jövő
életére

befoly:

betegességet ,

eltörpülést ,

tehetetlenebb aggkort idézve elő ,

satnyaságot

vagy

mint aminö különben elkö
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vetkezett volna : ennélfogva jövő boldogságát vagy dolgában
való boldogulhatása sikerét akadályozza. Ha egyhangú vagy
táptartalomban szük életmód van a gyermekek elé szabva : ez
által többé -kevésbé testi erejök s férfi vagy nő koruk munka
képessége csökken mulhatatlanul. Ha megtiltatik a lármás
játék , vagy (az idő viszontagságok elleni kellő védelemre nem
levén ruházatjok ) ha hideg van szobájokba rekesztetnek , bi
zonyára nem lesznek oly erősek s egésségesek , mint különben
lettek volna. A szülék hajlandók a sors csapásának tekinteni ,
ha fiaik s leányaik növekvésők közben betegesekké , gyengél
kedőkké válnak ;

azt vélvén a divatban levő zűrzavaros gon

dolkodásmód szerént, hogy ezen bajok minden ok nélkül vagy
természetfölötti okból állottak elő. Szó sincs róla . Némely
esetben a baj kétségtelenül öröklött, de a leggyakrabban ostoba
rendszabályból eredett. A legtöbb esetben magok a szülék
felelősek mindezen fájdalom , nyavalyásság , kedélybaj s nyomor
Magokra vették gyermekeik életének óráról- órára való
intézése terhét, de vétkes gondatlanságukban elhanyagolták
miatt .

azon

élettünetek tanulmányozását , a melyeket parancsaik s

tilalmaik által folyton háborgatnak ; nem ismerve még a leg
egyszerűbb élettani törvényeket sem , évről- évre mindinkább
aláásták gyermekeik testi erejét, s ez által nemcsak azokat;
hanem maradékaikąt is nyavalyákba s kora sirba döntötték .
A testi nevelésről az erkölcsire térve át , ott hasonló
tudatlansággal, de egyszersmind a vele járni szokott kárral is
találkozunk . Tekintsük csak az ifjú anyát, s a gyermekszo
bában ez által kiszolgáltatolt törvényt. Alig néhány éve még
maga is iskolába járt, hol emlékező tehetsége szavak , nevek
s évszámokkal tömetett meg , gondolkodó képessége pedig a
lehető legcsekélyebb gyakorlásban részesült ,

hol a gyermeki

fejlődő értelemmel való bánás módszeréről egy hang sem kö
zöltetett vele soha : s a hol azon bánásmód , a melyben ő maga
is részesült , egyátalán nem
alkalmassá.
készitése ,

tevé őt ily módszer kitalálására

A közbeneső évek zenegyakorlat ,
regényolvasás ,

estélyezésben

telvén

diszletművek
el ,

a

szülei

állapot nagy felelősséggel járó terheire alig lehete gondolnia
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sőt még olyan komolyabb értelmi műveltségre sem tehete szert ,
a mely az ily felelősségre némi előkészületül tekintethetnék .
S most tekintsd őt a mint egy fejlődő emberi jellem bizatik
reá , tekintsd a mint azon tüneményekben , a melyekkel bánnia
kell egyátaljában járatlan , s mégis vállalkozik azon dolgok
teljesitésére, a melyeket még a legmélyebb tudományos kép
zettség mellett is csak tökéletlenül teljesithetni. — Nem ismeri
az érzelmek természetét, fejlődésmódját, hatáskörét; nem tudja
hol végződik a helyes bánásmód , hol kezdődik a visszaélés.
Azon meggyőződés vert benne gyökeret , hogy némely érzelem
teljesen rosz , holott ez egyről sem áll; másik ellenben a leg
szélsőbb határokig űzve is jó , holott ez sem állitható egyikről
sem . S nem ismervén ekként a kezelésére bizott képződmény
természetét : sejtelme sincs arról , hogy ilyen vagy amolyan
bánásmód mily változást idézne elő benne. Valjon nem önként
következik -e erre mindazon szerencsétlen eredmény : a melynek
naponként tanúi vagyunk ? Nélkülözvén az észtünetek okai s
következményeinek ismeretét : beavatkozása sokszor károsabban
hat , mintha teljesen tétlenül maradt volna.

E vagy ama cse

lekvésmódot, dacára hogy az egészen természetes s jótékony
hatású , folytonosan akadályozza; csökkentvén ez által a gyer
mek boldogságát s jóllétét , elmérgesiti mindkettejök kedélyét,
s ez

által elidegeniti gyermekét magától.

Ha e vagy ama

cselekmény véghezvitelét kivánatosnak véli : fenyegetés , meg
vesztegetés vagy dicsszomj költése által téteti meg gyermekével;
a belső indokra nem néz , csak a külcselekmény legyen ohajtása
szerénti; ez által gyermekét jó erkölcsű helyett képmutatóvá ,
félénkké s önzővé neveli. Attól megköveteli az igazmondást,
jóllehet önmaga folyton a hazugságra ad példát , oly fenye
getéssel élvén , amit soha végre nem hajt. Jóllehet önmérsékletet
ajánl, kicsinyeit minden órán boszús szavakkal illeti még oly
tettekért is ,

a melyekkel olyasmit nem

érdemlettek volna.

Még csak fogalma sincs azon igazságról, hogy a

gyermek

szobában épúgy mint a világban csak azon fegyelem a valóban
üdvös , mely épúgy a jó , mint a rosz magaviseletnek termé.
gyönyörteljest vagy
szetes következményét szabja az illetőre

1
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fájdalmast a szerént a mint a cselekvés egyiket vagy másikat
szokta a dolog természete szerént előidézni . Nélkülözvén ilye
ténkép az anya minden elméleti vezérletet , sőt képtelen leven
önmagát is vezérleni , a gyermekeiben véghez menő észfejlődés
folyamának követése által, kormányzata rohamos , következetlen ,
kártékony; s átalában romlásra vezetne , ha rendesen minden
kisebbszerű befolyás hatását meg nem semmisitné azon döntő
irány , melylyel a fejlődő ész , a faj erkölcsi példáját követni
hajlandónak mutatkozik.
Hát valjon az észfejlesztés nem hasonló ferde irányban
vezettetik - e ? Feltéve hogy az ész tüneményei bizonyos törvényt
követnek ; feltéve hogy a gyermek értelmi fejlődése szintén ily
törvénynek hódol , önként következik ,

hogy a nevelést eme

törvény ismerete nélkül nem lehet helyesen intézni. Képtelenség
azt hinni , hogy az eszmék alakitása s gyüjtésének folyamatát
helyesen vezethetné valaki e működés természetének tudása
nélkül . Mily óriásilag különbözik a tényleges nevelés attól , a
mit alkalmaznunk kellene ; főként jelenleg , amidőn alig egy -két
szüle és tanitó konyit valamit a lélektanhoz.

A most uralgó

rendszer – mit várnánk töle egyebet – otrombán téved mind
a tananyag misége, mind a tanrendszer milyensége körül. Azon
osztályát a tényeknek ,

a melyeket közölni kellene ,

teljesen

mellőzi; azokat pedig , a melyekre semmi szükség nincs, erő
szakkal ránk tuszkolja , de ezt is tévesztett modorban és hibás
rendben . A nevelést , az uralgó ferde felfogás szerént , csupán
könyvből merithető ismeretnek tartván a szülék : nagy vesze
delmökre évekkel előbb mint kellene abc-ét nyomnak kicsinyeik
kezébe. A tanítók sem ismervén el azon igazságot , miszerint
a könyv szerepe csak utánpótlás , - 8 közvetett ismeretfor
rásul

használandó oly esetben ,

midőn

közvetlen

forrásunk

nincsen — s csak mintegy más szemével látjuk általa azt , a
mit magunk szemével nem láthatunk , nemkülönben sietnek
a gyermekkel másod kézből vett tényeket közölni első kézből
vehetők helyett.

Nem vevén észre azon önkéntes nevelés óriási

becsét, mely az első években véghez megy ; nem vevén észre ,
hogy a gyermek fáradhatatlan szemlélődése szorgalmas táplá
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lásra s lehető teljessé s pontossá tételre volna įnkább érdemes ,
mint figyelmen kivül hagyás vagy épen akadályozásra: konokul
oly dolgokkal foglalkoztatják szemét s elméjét , a melyeket az
időkoránál fogva sem meg nem érthet , sem nem kedvelhet .
Oly babonának leven rabjai, mely a tudomány jelvényét
imádja maga a tudomány helyett , nem látják be miként csak
akkor kellene a gyermeket a könyvek által nyitott új tudomány
forrással megismertetni , midőn a háztáj, útca , mező körül
előforduló dolgok s műveletekkel meglehetősen ismerős : még
pedig nem csupán azon okból , mert a közvetlen ismeret a
közvetettnél sokkal becsesebb , hanem azért mert a könyvekben
foglalt

szavakat

csakis

annyiban

értik

meg ,

a

mennyiben

megelőzőleg tapasztalatot gyüjthettek a nekik megfelelő tár
gyakról. Jegyezzük meg továbbá , hogy ezen nagyon is korán
kezdett alaki tanitást az észfejlődés törvényeinek igen csekély
figyelembe vétele mellett üzik . Az értelem fejlődése szükség
képen a tárgyilagosról emelkedik az elvontra. Azonban a
tanitók ezzel mitsem
elővenni , a nyelvtant ,

törődve ,

a

mit

lehető

későn

kellene

holott ez nagyon is elvont tantárgy ,

lehető korán kezdik tanitani.

A politikai földirathoz szintén

jókor hozzá fognak , holott az élettelen s érdektelen tantárgy
a gyermekre nézve , s legfelebb társadalmi tanulmányaihoz
függelékül illenék be ; a természettani földrajzot pedig , melyet
a gyermek ért s aránylag vonzónak talál , jóformán mellőzik.
A tárgyalt dolgok csaknem mind természetellenes rendbe adatnak
elő : előre bocsátják a meghatározást , a szabály vagy elvet, a
helyett hogy miként , ezt. a dolog természete hozná 'magával ,
az esetek tanulmányozásából fejtenék ki .

Továbbá általánosan

divatozik a könyvnélkülöztetés rosz szokása , holott ez a rend
szer a betűnek áldozza fel a szellemet. Mi azután ennek
következménye ?

Kevés egyén fejlődik ki oly hatalmas eszűvé ,

a milyenné lehetett volna , ha észrevevő tehetségét időnap előtti
akadályozás s könyvekbe való merülés által el nem tompitják ;
ha

eszét össze nem zavarják

oly tárgyak tanitása által , a

melyeket mert koraiak , meg nem érthet , ha előbb nem közlik
vele az általános elveket , mint azon tényeket , a melyek össze
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foglalásából származtak ; ha a növendéket mások eszméinek
szenvedőleges elfogadására nem kárhoztatják a helyett , hogy
önmunkásságra , önképzésre alkalmassá tették volna ; végre ha
tehetségeit túl nem terhelik. Igy mihelyt a közvizsgákon átesett
a gyermek , félrelöki a könyvet, a megtanultak legnagyobb
része, mert rendszerbe öntve nem lett , csakhamar kivész az
emlékezetből, a mi megmarad is , nem használtatik , mert a
tudomány alkalmazásának módszere nem lett begyakorolva ;
önálló észlelésre, független gondolkodásra pedig egyáltalában
nem képes. Adjuk még ezekhez azt , hogy mig a szerzett
ismeret is nagy részben aránylag kevés becscsel bir , addig a
felülmulhatatlan
mellőzve van !

becscsel

biró

óriási

ismerettömeg

teljesen

E szerént valóban olyanokul tapasztaltuk a tényeket , a
milyekül előre mondhattuk volna. A gyermekek testi, erkölcsi
s értelmi nevelése szörnyű hiányos. Még pedig főként azért ,
mert a szülék nem birnak azon ismeretekkel , a melyek által
a nevelés helyes irányban vezethető. Minő eredményt várhatunk
akkor, midőn olyanok veszik kezökbe a legbonyolultabb fel
adatok megoldását , a kik alig szenteltek valaha csak egy
gondolatot is azon elvek elsajátitására , a melyek nyomán a
helyes megoldás reménylhető ? Hogy valaki cipész , ács, hajó
vagy mozdonyvezető lehessen : e végett hosszas tanuló éveket
kell töltenie. Valjon az emberi ész- s jellemfejlesztés oly könnyű
dolog-e , hogy minden előkészület nélkül bárki vállalkozhassék
anpak vezérlete s szabályozására ? Ha e foglalkozás egynek
kivételével sokkal bonyolultabb , mint bármimás a természetben ,
ha e mellett segédkedni majdnem felülmulhatatlan nehézségekkel
jár , nem örültség -e ily feladat teljesitésére előkészületlenül
vállalkozni ?

Inkább tégy le a csillogásra szánt ügyességek

megszerezhetéséről, mint eme leglényegesb tanulmányod elha
Midőn valamely atya , minden vizsgálat nélkül elfo

nyagold !

gadott elveket követve , fiait magától elidegenitette , kemény
bánásmódja által maga ellen lázitotta , veszedelembe döntötte ,
azokat s velök együtt magát is szerencsétlenné tette , akkor
már

hiába

töpreng ,

hogy

a

Jellemtan

tanulmányozása

33

többet ért volna, minthogy Aeschylust buvárolta. Midőn vala
mely anya vörhenyláz következtében elhunyt első szülött fiát
gyászolja

8

meglehet

az

őszinte

orvos

megerősiti

azon

gyanújában , hogy gyermeke felgyógyult volna , ha testalkatát
túlzott tanulás által el nem gyengiti — midön a lélekfurdalással
párosult bánat kinjai alatt összeroskad ,

alig lel valami vi

gasztalást azon tudatban , hogy Danté - t eredeti nyelven képes
olvasni.
Ebből azt látjuk , hogy az emberi tevékenység harmadik
nagy

osztályának vezérletére

az

élet

egyedüli rendkivül szükséges dolog.

törvényeinek ismerete

Az élettan főelveinek s

a lélektan elemi igazságainak ismerete nélkül gyermekeket alig
lehet helyesen fölnevelni. Ez állitást, hisszük sokan mosolyogva
olvassák .

Képtelenségnek vélik , hogy a szüléktől valaki ily

badar dolgok tanulmányozását követelhesse.

Ha azt követel

nénk , hogy e tárgy felől minden apa s anya kimeritő ismeretet.
szerezzen magának : csakugyan szembetünő badarságot követel
nénk. De azt nem tesszük . Általános elvek tudása is elégséges ,
csakhogy azok az érthetőség kedvéért néhány szembeszökő
példa által legyenek megmagyarázva. S ezt könnyen meg
lehetne tanulni, ha okadatoltan nem is , mindenesetre akként
mint a hitcikkeket. Egyébiránt bár mint álljon is a dolog ,
tagadhatatlan tény , miként a gyermekek testi s szellemi fej.
lödése bizonyos törvények nyomán történik ; s ha ezen törvé
nyekhez legalább részben a szülék nem alkalmazkodnak , a
halál elkerülhetetlen ;

s ha nagy részben nem követtetnek ,

komoly testi s szellemi fogyatkozás lészen eredménye ; s csak
ha teljes mértékben hódol nekik valaki , ér tökéletes aggkort:
itélje meg bár ki is , valjon nem kell-e némi lelki szorongással
kutatnia annak , ki valaha szüle lenni chajt, mik légyenek
ezen törvények ?

A szülei, hivatás rajzolásáról térjünk át a polgáréira.

Itt

azon kérdés nyomul előtérbe : miféle ismeret teszi az embert
legképesebbé polgári hivatásának teljesitésére ? Azt nem állit
hatni , mintha ezen hivatásra előkészitő tudomány teljesen
3
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mellőzve volna ; iskolai tanfolyamainkban

ugyanis ,

legalább

névleg , polgári s társadalmi kötelmeket tárgyazó tanok adatnak
elő.

Ezek közül a legkiválóbb helyet a történelem foglalja el .
De mint már érintettük , a világszerte e név alatt kelendő

ismeretanyag , cselekvésünk irányzására majdnem teljesen hasz
navehetetlen . Nemcsak az iskolai célokra szánt történelmi kézi
könyvek : de még a felnőttek számára nagyobb gonddal irottak
is , alig tartalmaznak egy - két oly tényt , melyet a politikai
ténykedés

helyes

elveinek

mágyarázatául

lehetne

tekinteni .

Az uralkodók életrajza (pedig gyermekeink nem igen tanulnak
egyebet) alig vet valami világot a társadalom tudományára .

3
Az udvari cselszövények , összeesküvések , bitorlások s több ,
efféle , a velek járni szokott személyi hirekkel együtt nem
messze visznek bennünket , ha a nemzeti haladás okait akarjuk
kifürkészni. Olvassuk , mint vont a hatalom felett való ver
sengés gyilkos csatát maga után ; ezek meg ezek voltak a fő
és alvezérek ; mindegyik fél ennyi lovasság ,
és ágyú felett rendelkezett ;
álliták fel;

ennyi gyalogság

a csatarendet igy vagy amúgy

az ütközet ekként folyt,

most támadtak ,

majd

hátráltak ; a nap ezen szakában ilyen csapást állott ki ez a
sereg , a másikon meg előnyt vivott ki amaz ; bizonyos pilla
natban valamelyik vezérlő tábornok elesett, a másikban meg
bizonyos ezrednek tizedrésze elhullott; s a küzdelem változó
esélyei után e vagy ama sereg vivta ki a diadalt ; s mindkét
részről ennyi esett el , annyi sebesült meg , s ennyit fogtak el
a győzők .

S most mond meg , az elbeszélést képező részletek

özönének melyik része nyomán lennél képes , mint polgár ,
magadviseletét irányozni.

Tegyük fel hogy nemcsak a világ

tizenöt döntő csatájának " , de a történelem által felsorolt minden
egyéb csatának leirását is szorgalmasan megolvasgattad : meny
nyivel

lesz

ez

követválasztás

által

észszerűbbé

alkalmával ?

ezek tények , még

szavazatod a legközelebbi

„ Mindamellett – azt

pedig érdekes tények .“

mondod

Kétségkivül azok

( természetesen nehány kivétellel , a melyekről bizonyos , hogy
részben , vagy tán egészben is költöttek) ; sőt tán sokan ér
dekes tényeknek is tarthatnak belőle egynehányat.

Azonban
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még ebből egyátalán nem következik , hogy egyúttal érté
kesek is volnának. A mondvacsinált vagy beteges közvéle
mény hányszor

nem

ruházott

fel

már

becscsel

nem ' biró

dolgokat , látszólagos értékkel. A szenvedélyes tulipán kedvelő
oda nem adná egy kiválóbb fajú tulipán -hagymáját még vele
nagyságban vetekedő arany darabért sem . Más meg , holmi

avult , töredezett ,

rút chinai porcellánedényt tart a legohaj

tandóbb szerzeménynek . Sokan mesés árakon vásárolják össze
a hires gyilkosok ereklyéit. Mindamellett ki állithatná , hogy
azon kedvtelés, melyet ezen dolgok kelteni birtak : valódi
becsök mértékéül volna tekinthető ? Ellenkező esetben nincs
mit tagadnunk : a történeti események némely faja iránt tanu
sitott előszeretet , annak becses volta mellett egyátalán semmit
sem bizonyit; s ezek becsét is csak akként mérhetnénk meg ,
mint a hogy más tényekét szoktuk megmérni , azt nézvén : mi
hasznot vonhatunk belőlök. Ha valaki azt mondaná , hogy
tegnap szomszédod macskája megellett : közleményét teljesen
értéktelen valaminek nyilvánitanád . Pedig az is tény , habár
teljesen hasznavehetetlen is ; olyan , mely élted folyamára semmi
behatást sem bir gyakorolni; olyan , mely nem mozdithatja elő
a tökéletes élet mikéntjének kitanulására irányzott törekvésedet.
Illeszd most már ezen mérvet a történeti tények özönére , s
a
szintén ezen eredményre fogsz eljutni. Ezek is oly tények ,
melyekből semmi következményt sem lehet vonni , szervez
hetetlen tények ; ennélfogva olyanok , a melyek életelveink
megállapitására semminemű befolyással nem lehetnek , holott
épen ez volna a valódi történeti események főhivatása. Olvasd
az ilyeket, ha kedved tartja , mulatság okáért , de azzal ne
ámitsd magad , mintha valami okulást meritettél volna belőlök.
Ami valóban megérdemelné a történelem nevezetet : na
gyobbára ki van felejtve az e tárgyról irott könyvekből. A
történészek csak a legutóbbi években kezdtek el valóban
értékes tudnivalókat közölni velünk .

Mivel a régi korban a

király volt minden s a nép semmi , a régi történelmi művekben
a király tényei töltik meg egészen a kép előterét, a nemzeti
élet ehhez csak halvány hátterül szolgál. Ma már a nemzetek
3*
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s nem az uralkodók jólléte levén vezéreszme , a történészek
is inkább foglalkoznak a társadalmi haladás tüneteivel. Nekünk
valóban a társadalom természetrajzát kivánatos megismernünk.
E szerént mindazon tényeket ki kell fürkésznünk , a melyekből
a nemzet fejlődésének s a társadalmi rend megszilárdulásának
mikéntjét kitapogathatjuk.

E tekintetben mindenesetre adjunk

számot a kormányformáról, a lehető legkevesebbet szólva a
kezelő kormányférfiakról, s a lehető legtöbbet szemügyre ve
hető alkatelemei, elvei, eljárási módozatai , s a benne uralgó
előitéletek , romlottságok stb . -ről: 8 számadásunk ne csak a
központi kormány tényeit ölelje fel, hanem a községi
igazgatást is legvégső elágazásáig figyelmére méltassa.

köz
Ezzel

párhuzamosan le kellene irni az egyházi kormányformát is ,
annak szervezetét, eljárási módját , hatalmát s az államhoz
való viszonyát, mint szintén a bevett szertartást, hitcikkeket,
vallásos eszméket , még pedig nemcsak azokat , a melyekben
állitólag , hanem a melyekben valódilag hittek az emberek , s
a melyek nyomán cselekedtek is. Egyúttal jó volna a felől
is tudomást szerezni: mily fölényt gyakorlott egyik osztály a
másik felett, a mi legjobban kitűnik a társadalomban divatozó
cimek , köszöntés és megszólitás módok szokássá lett formáiból.
Érdemes volna tudni a népélet , köz- és magánviszonyaiban
uralkodott egyéb társadalmi szokásokat is , természetesen ide
értve a két nemnek egymáshoz ,

valamint a szüléknek gyer

mekeikhez való viszonyára vonatkozó dolgokat is. Nem kellene
az uralgó babonákat se mellőzni, a legfontosabb regéktől
kezdve le a közhasználatban levő bűvölésekig. Ezt követhetné
a különböző iparágaknak , a munkafelosztás kiterjedtségét
előtüntető leirása ; valjon az üzlet, osztályok , céhek vagy
egyébként volt- e szabályozva;

milyen volt a

munkaadók s

munkások egymás közötti viszonya ; a kereskedelmi cikkek
szétoszlatására miféle eszközök valának kéznél ; milyen volt
közlekedési viszonyuk és mi volt a forgalmi közeg .

Ezt kö

vetőleg a műipar fejlődéséről is számot kellene adni , kitüntetve
a gyakorlatban levő termelési módokat , mint szintén a ter
melvény minőségét is . Le kellene továbbá festeni a nemzet
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értelmi állapotát, fejlettségi fokozatainak különfélesége szerént ,
vagyis nemcsak azt tüntetve ki , mily mérvű s mily nemű volt
a nevelés, hanem azt is : mekkora előhaladást tett a tudomány
ban , s milyen volt az uralgó gondolkodásmód.

Le kellene irni

azt is , hogy a műizlés mennyire fejlődött, alapul véve az
épitészet , szobrászat , festészet , ruházkodás, zenészet , költészet
virágzási fokát. A nép közönséges életmódjáról - mely élelme,
lakása 8 mulatságaiban tükröződik vissza – sem kellene meg
feledkezni. Végre az egésznek mintegy összekötő kapcsaként ,
a nép minden osztályának erkölcsi állapotát is ki kellene
tüntetni, még pedig úgy a mint elméletileg törvényeik ,

szo

kásaik , közmondásaikban s gyakorlatilag tetteikben nyilvánul.
Ezen tényeket a mennyiben csak a pontosság s világosság
mellőzése nélkül lehet , röviden kellene előadni , csakhogy a
rendezést volna kivánatos úgy intézni, hogy összetartozandó
ságuk érthetővé váljék , s egy nagy egész kölcsönösen egy
mástól függő részeiül tekintethessenek . Ezen tények előadásánál
azt kellene célul venni , hogy a közöttök levő összefüggést
mindenki könnyű szerrel fölfedezhesse, S ez által kitanulja
egyik fajta tüneménynyel mily másneműek szoktak ugyanazon
időben mutatkozni. S az egymásután következő korok kölcsö
nösen megfelelő rajzát akként kellene előadni , hogy kitünjék
belőle , miként módosult valamely nézet , szokás vagy

intéz

mény , 8 a megelőző alakulások vagy műveletek eredményéből
mint fejlődött ki a következendőké.

Ha a mult idők esemé.

nyeiről ilynemű tudomást szerezhet a polgár : csak ebből tanul
valamit magaviseletének irányzására vonatkozólag .

Gyakorlati

haszna csak az oly történelemnek van , melyet leiró társada
lontannak nevezhetnénk. S hivatását akkor tölti be voltaképen
a történész , ha a nemzetek életrajzát akként beszéli el , hogy
összehasonlító társadalomtanhoz szolgáltat vele anyagot ; s ez
által előkésziti azon alaptörvények megállapithatásának útját,
a melyeknek a társadalmi tünemények alávetvek .
Azonban megjegyzendő , miszerint nem sok hasznát ve
heti bárki is még az ily valóban értékes történelmi ismeret
halmaznak

sem ,

hacsak

kulcsa

nincs

hozzá.

S

e

kulcsot
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egyedül a tudomány szolgáltatja. Élettani s lélektani törvények
nélkül a társadalom tüneteinek észszerű magyarázata lehetetlen .
A társadalmi élet legegyszerűbb tényeit is csak azon mértékben
érti meg kiki ,

a mily mértékben képes többé vagy kevésbé

gyakorlati következtetést vonni az emberi természetből; például
hozom fel erre a készlet és szükséglet közötti viszonyt. S ha
már a társadalom -tannak legkezdetlegesebb igazságai sem szę
rezhetők meg , ha csak elébb meg nem ismerkedik az illető
azzal, miként gondolkodik , érez s cselekszik az ember bizo
nyos körülmények között : akkor világos, miszerint a társada
lomtannak nagyszabású felfogása csakis az ember összes , úgy
testi mint szellemi tehetékeinek kellő ismerete folytán
zölhető.

Rövidre fogva az okoskodást ,

ezen

eszkö

következmény

kétségbe vonhatatlanná válik. Teszem : a társadalom egyének
ből áll ; a társadalom cselekményei az egyének közös mükö
déséből erednek : ennélfogva a társadalom tüneteinek magya
rázatát

csakis

az

egyéni

cselekvésmódban

lelhetni fel.

Az

egyének cselekvésmódja viszont természetök törvényétől függ :
8 csak úgy lesz érthető , ha ezen törvényeket értjük. De ha
ezen törvények legegyszerűbb kifejezés módját keressük : azt
találjuk , miként ezek átalában csak a tett és ész törvényeiből
vont következtetmények.
társadalom -tan

Ebből viszont következik , hogy a
magyarázatára okvetlen élettani s lélektani

ismeretre van szükségünk. Vagy még világosabban szólva :
minden társadalmi tünet élettünet , még pedig az élet legösz
szetettebb nyilatkozata , ennélfogva az élet törvényeivel egyezni
tartozik , s csak úgy válik érthetővé , ha az élet törvényei
tudva vannak . Tehát az emberi munkásság eme negyedik
osztályánál épúgy mint a megelőzőknél: tudományra szorulunk.
Kevés hasznát veszi a férfi, polgári kötelmeinek teljesitése
közben , azon ismereteknek , a melyeket mint növendék , tan
pályája alatt szerzett. Az általa olvasott történelemnek csak
kis része bir gyakorlati értékkel ; s még arra sincs képesitve ,
hogy e kis résznek kellő hasznát vehesse. Nemcsak anyaga
nincs a leiró társadalom -tanhoz , de még fogalommal sem bir
róla ; sőt a rendszeres tudomány amaz általános igazságaival
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sem ismerős, a melyek nélkül még a leiró társadalom- tannak
se veheti kellő hasznát.

S ezzel az emberi élet azon hátralevő részére

térünk

át, mely a pihenési órák eltöltéséül szánt szórakozásokat &
mulatságokat öleli fel. Annak megvizsgálása után , mely neve
lésmód képesiti leginkább az embert önfentartása , megélhetési
módja biztositására , szülei kötelmeinek teljesitésére , polgári
s társadalmi hivatásának betöltésére : most azt kell fontolóra
vennünk , mely nevelésmód legalkalmasb az ezek közé nem
sorolható ama vegyes célok elérésére , a milyenek a természet ,
irodalom s a müvészet különféle nemei által nyujtott élvezetek .
A ki e dolgokat , miként mi tevénk , az emberi jóllét előmoz
ditására inkább vonatkozó tények után helyezi , s a ki velünk
együtt,

a valódi becs mértékével mér mindent: könnyen azt

következtethetné , hogy mi e . kevésbé lényeges dolgok kicsiny
lésére vagyunk hajlandók. Holott ha ezt teszi rendkivül csa
16dik . Senki se tehet túl rajtunk a szépészeti képzés s az ez
által nyujtott gyönyör nagyrabecsülésében . Festészet , szobrá
szat , zene , költészet s a természeti szép különféle nemei által
okozott gyönyör nélkül az élet fele varázsát elvesztené.

A

helyett hogy az izlés nemesitését s kielégitését fölösleges do
lognak tartanánk : söt inkább azt hisszük , jövendőben sokkal
nagyobb részét veszi ez igénybe az emberi életnek ,
mennyit napjainkban.

mint a

Midön már a természet erői az ember

javára teljesen leigáztatnak , midőn a termelési módok a tökély
netovábbját elérik , midőn az emberi munka a legszélső határig
kimélve lesz , midőn a nevelés oly rendszeressé válik , hogy a
lényegesb foglalkozásokra , aránylag rövid idő alatt lesz képes
az embert alkalmassá tenni, midőn következőleg sokkal több
szabad idővel rendelkezünk : a természeti , ép úgy mint a mü
vészi szép , sokkal inkább foglalja majd el mindnyájunk elméjét.
Azonban jóllehet azt állitjuk , miként a szépészeti képzés
nagyban előmozditja az emberi boldogságot, még ebből nem
következik , hogy az emberi boldogság nélkülözhetetlen kellé
kéül is tekintsük . Mert bár fontos műveltségi faj ez is : a
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mindennapi kötelmek teljesitésére vonatkozók ,

mégis elébbre

valók . Mint föntebb is érintettük , az irodalom s művészet
csak a társadalmi életet lehetővé tevő foglalkozásoknak köszönik
lételöket, s kétségkivül, a mi lehetővé van téve , hátrább
való annál a mi lehetővé teszi.

A virágtenyésztő a növényt

virágjáért ápolja; a gyökeret s leveleket csak annyiban becsüli
valamennyire , a mennyiben a virág termelésére befolyással
birnak. De bár a virágtenyésztőnek végcélja a virág termelése,
s minden egyéb ennek van alárendeltetve: csakhamar meggyő
zödik arról, hogy a gyökér s levelek voltaképen sokkal na
gyobb fontossággal birnak , mint ez , mert tőlök függ a virág
kifejlődése.

Ennélfogva minden igyekezetét egésséges növény

termelésére forditja ; tudván azt , hogy ostobául cselekednék ,
ha a virág fejlesztés fölötti aggodalmában a növényt elhanya
golná. Alkalmazzuk a mondottakat a szóban forgó esetre. Az
épitészet , szobrászat , festészet, zene , költészet méltán tekin
tetik a polgárisult élet virágjául.

Azonban föltéve, hogy ez

oly nagy becsre vergődhetnék is valaha, miként az a polgá
risult élet , a melyből támadott , háttérbe szorulna mellette (a
mit alig állithatunk ): mindamellett nem lehetne tagadni, miként
még ez esetben is fődolog volna az egésséges polgári élet
fentartása , s az e célt előmozditó műveltség érdemelné ekkor
is az első helyet.
S ez alkalommal látjuk be leghatározottabban nevelési
rendszerünk viszás voltát. A virág kedveért elhanyagolja ez
a növényt. Az előkelő modor elsajátitása feletti aggodalmában
elfeledi a lényeget. Az önfentartásra képesitő ismeretből mit
se közöl , az életmódszerzés megkönnyitésére szolgáló isme
retnek pedig csak elemeire oktat,

a többit azután szedeget

hetjük később imitt-amott a hol leljük ; a szülei foglalkozás
teljesitéséhez a legparányibb előkészitéssel sem járul ; a polgári
kötelmek megoldásában közreműködik ugyan , de oly tények
nagy halmazának közlése által, a melyek közül a legnagyobb
rész nem tartozik a dologra , a többihez pedig elfeled kulcsot
adni: ellenben szorgalmasan megtanit mindenre , a mi finom
ságot , simaságot , fényt eszközöl.

Az újabbkori nyelvekben
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való bővebb jártasságot tarthatjuk oly készségnek , mely olva
sás ,

társalgás vagy utazás folytán bizonyos müveltségi mázt

képes nyujtani ; de még ebből nem következik , hogy azt is
helyeselnénk , ha ez eredmény életbevágó fontosságú ismeret
feláldozása árán lett megvásárolva. Feltéve igaz , hogy a classicai
nevelés az irmodor csinja s hibátlanságának előmozditását esz
közli: még azért nem állithatni, miként a csinos s hibátlan
irmodor fontosság tekintetében mérközhetik a gyermeknevelést
irányozni hivatott elvekben való jártassággal . Tegyük fel,
izlésünk finomodik kiholt nyelveken irt költészet tanulmányo
zása által : még ebből nem következik , hogy az izlés ilyetén
finomodása fölér az egésség törvényeinek ismeretével . A mü
vészetek , szépirodalom s a polgárisult élet virágait alkotó
mindennémű jártasság teljesen alá tartoznék rendelve lenni
amaz ismeretágnak , a melyen a polgárisultság alapszik .

Va

lamint az élet pihenő órái kitöltésére hivatvák
ezek : a nevelésnek is csak pihenésre szánt részét
kellene rájok forditani.
Kitüntetvén ekként a szépművészetek valódi helyzetét s
azt tartván , hogy művelésöknek kezdettől fogva a nevelés
alkatrészét kellene képezni , csakhogy segédszerepre szoritkozva ;
most azt kell kipuhatolnunk , miféle ismeret leghasznosabb e
célra , --- működésünk e hátralevő köréhez miféle ismeretág a
legalkalmasabb ?

E kérdésre is a föntebb adott felelet illik

kiváltképen. Habár váratlan is , mindamellett igaz azon állitás ,
hogy a legmagasb miivészet minden nemben tudományon
alapszik ,

s tudomány

nélkül

ép

úgy

nem

lehet

tökéletes

szépművet létrehozni, mint a már meglevőt méltányolni. Le
hetséges , hogy sok nagyhirü müvész nem birt tudománynyal,
ha e szót a közéletben használt szük jelentése szerént vesszük ;
azonban mivel a mürészek többnyire alapos megfigyelő képes

séggel birnak , a tudomány kezdetleges tételeit alkotó tapasz
talati igazságok egy kis tőkéjére szert kell tenniök ; azonban
általános igazságaik száma csekély s nem is valami
pontos : rendszerént a tökély fokán jóval alól maradnak . Söt

mivel

ha

meggondoljuk ,

miként

a müvészet

termelvényei

többé
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kevésbé alanyi vagy tárgyi tünemények másolatai: eleve bizo .
nyosakká leszünk amaz állitás igazsága felől, hogy tudomány
szolgál a szépmüvészeteknek is alapjául; s csak azon mérték
ben tökéletesek , a mily mértékben hódolnak e tünetek törvé
nyeinek ; s mielőtt alá vetné őket ezeknek a müvész : ismernie
kell e törvényeket.

Hogy ez előzőleg húzott következtetés a

tapasztalással egybevág : azonnal látni fogjuk.
A szobrászatra készülő ifjaknak meg kell ismerkedniök
mint vannak a csontok s izmok az emberi testben

azzal,

szétoszolva , mint köttetnek egymással össze , s miként tünet
keznek mozgás közben .

Jóllehet ez is a tudomány egy része :
mindamellett hasznát veheti a szobrász is ha tanulja , mert ez
által elejét kerülheti sok oly tévedésnek , melynek a benne
járatlan minden lépten -nyomon ki van tétetve. Az erőműtan

1

T

törvényeit is jó tudnia , s mivel csak hébe - hóba akad olyan a
ki tudja , a szobrászatban otromba erőműtani botlásokkal ta
A sok közül idézzünk egy példát.

1

Biztos állást csak úgy vehet az alak , ha a súlypont közepéből
bocsátott „ irányvonalnak ” nevezett függélyes, az alapzat téri

.

lálkozunk lépten - nyomon.

méjén belül esik ; ennek következtében , midőn valaki „ kényel
mes állást “ vesz (azon testtartás neveztetik igy , midőn egyik
lábunkat feszesen , a másikat lazán tartjuk) az irányvonal a
feszesen tartott láb talpa alá esik. Azonban az egyensúly

JE

törvényeiben járatlan szobrász úgy ábrázolja ezen állást , hogy
az irányvonal a két láb közé jut. A mozgás törvényében való
járatlanság hasonló tévedéseknek lesz forrásává ; példa erre a
hires ,,tányérhajigáló“ szobra , mely hibás testtartása következté
ben ok vetetlen orrára buknék , mihelyt a tányért ellökné kezéből .
A festészetnél még inkább kimutatható , hogy akár ész

szerűleg , akár tapasztalat útján gyüjtött tudományos ismeretre
nagy szükség van. A chinai kép azért olyan fura , mert a
látszat törvényére semmit se ad ott a festész,

vonaltávlata

képtelen , légtávlata pedig épen nincs. A gyermek rajzai nemde
szintén az igazság ilyetén mellőzése miatt hibásak ? mely
mellőzés jobbadán onnét származik , mivel nem tudja , hogy
a tárgyak látszata módosulást szenved a körülmények változ

I
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tával.

Vedd csak eszedbe azon könyveket, olvasmányokat , a

melyek nyomán a festészetet tanulók képeztetnek ; tekintsd
meg Ruskin birálatait vagy Rafael elődeinek műveit: azonnal
látni fogod , hogy a festészet előbbvitele miatt , a természetben
tünetkező hatások előállási módját illető ismereteinknek , ok
vetetlen növekedniök kellett. A hibába eséstől még a legszor
galmasb szemlélet se szabadit meg , ha csak tudomány nem
Minden festő aláir azon állitásnak , hogy ha csak
előre nem tudjuk , adott körülmények közt mily látszat fog

járul hozzá.

tünetkezni: igen gyakran nem vesszük még a látottat is észre;
s ha az ember tudja mily látszat fog bizonyos körülmények
közt tünetkezni, nemde némileg a látszat tanában való jártas
ságát igazolta már ez által ? Jóllehet nagy gonddal szokott
Lewis F. úr festegetni, mindamellett mivel e tanban járatlan ,
egész határozott körvonalakban vetteté az átelleni falra a
keresztvagas ablak árnyékát ,

a mit bizonyára el nem követ ,

ha a félhomály tüneményével ismerős.

Rosetti úrnak sem levén

tudománya , a mint észrevevé, hogy a szőrrel fedett tárgyakon
a világosság hatására bizonyos szivárványszerű tünemény mu
tatkozik a szőrön keresztül hatoló napsugár megtöretése
okozza) ,

ezen szivárványt azután – elég hibásan – oly fel

szinre s oly helyzetben is alkalmazza , a melyben egyátalán
elő nem fordulhat.
Még nagyobb csodálkozást kelt azon állitás , hogy a zene
is rászorul a tudomány segélyére. Pedig ha a zene nem más
mint az érzelem természetes nyelvének eszményitett alakja :
csak úgy lehet jó , ha e természetes nyelv törvényeihez alkal
mazkodik , Az érzelmek különféle nemeivel s belterjével kar
öltve járó hangváltozatokból - mint csirákból - fejlődött ki
a zene. E hangváltozások nem készakarva vagy épen véletlen :
hanem a szervezet életművi cselekvényeinek törvénye nyomán
állanak elő : s kifejezésmódjuk is ettől függ.

Ennek következ

tében a rájok alapitott zenei nyelv s dallam is csak úgy lesz
hatályos, ha ezen általános elvekkel öszhangban marad.
helyen bajos ezen állitást kellőkép földeriteni.

E

De talán elég

lesz ha példának okáért rámutatunk azon termeinkben garáz
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dálkodó haszontalan ballada özönre ,

melynek szerkezetét a

tudomány határozottan elitéli . Ezek szerzői annyiban vétkez
nek a tudomány ellen , amennyiben érzelmek költésére nem
alkalmas gondolatot kivánnak megzenésiteni; vagy pedig a
hol érzelemmel van párosulva : oly zenei kifejezésbe öltöztetik ,
a mely semmi rokonságban nincs a kifejezni szándékolt gon
dolattal . Azért rosz az ily zene , mert nem igaz ; s azért nem
igaz , mert nincs benne tudomány.
Sőt ezen állitás még a költészetre is ráillik.

Miként a

zene , a költészet is a mély érzést követő kifejezés -módból
veszi eredetét. A költészetben uralgó hangméret , a benne di
vatozó számos és heves képmásitás , túlzás , erőszakolt helycsere:
mind csak az izgatott beszéd jellemvonásainak túlhajtása.
Ennélfogva csak akkor lehet jó a költészet , ha az idegműködés
azon törvényeit , melyeknek az izgatott beszéd hódol ,

figyel

mére méltatja. De midőn az izgatott beszéd jellemvonásait
tömöriti s csoportositja: ugyanakkor a részarány törvényét se
tévesztheti szem elől , nem szabad korlátlanul használnia eszkö
zeit ;

hanem

midőn

a

tárgyalt

eszmék

érzelmi tekintetben

hidegek , a költői kifejezésmódokat csak elvétve használja fel,
ha növekszik az érzelmek heve : akkor már pazarabban bánhat
velek ; s csak akkor alkalmazza teljes mérvben , midőn a tár
gyalt érzelem tetőpontra hág.

A ki ez elveket teljesen figyel

mén kivül hagyja , dagályos iró , fűzfa költő válik belőle .

A

tankölteménynél sincsenek kellőkép méltányolva ez elvek .

S

azért oly müvészietlen igen sok költemény ,
ritkán hódolnak teljesen ezen törvényeknek .

mert a költők

Sőt akármi foglalkozású müvész nemcsak

természethű

müvet nem bir teremteni az általa visszatükröztetni ohajtott
tünemény törvényeinek ismerete nélkül, hanem még azt is
kell tudnia : művének különféle sajátságai miként fognak hatni
a szemlélők vagy hallgatók elméjére , a mi tökéletesen lélek
tani kérdés.

Mily benyomást

szül

valamely

műtermelvény:

egészen a szemlélő lelki sajátságától függ; s mivel bizonyos
mértékben minden ember lelki sajátsága megegyező :

ennek

megfelelőleg oly általános elveknek kell előállaniok , a melyek
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nyomán létesithető csak sikerrel akármely művészi termelvény.
Ezen általános elveket csak akkor értheti s alkalmazhatja tel
jesen a müvész , ha tudja miként folynak ezek az ész törvé
nyeiből. Ez a kérdés : jó - e valamely kép alakcsoportulata ?
sajátképen egyre megy e másikkal: miként hat a szemlélő
érzése és figyelmére ?

Ezen kérdés : jól van - e valamely dráma

szerkesztve ? voltaképen csak ezt teszi : úgy van - e benne cso
portositva a cselekmény, hogy a hallgatóság figyelmét kellőkép
lebilincselni birja , de azért nem fárasztja ki se egyik se másik
értelmi fajt.

Valamely költemény főrészeinek megállapitásánál

ép úgy , mint egy egyszerű mondat szavainak összefűzésénél ,

A
attól függ a hatás kellemetessége: valjon sikerült- e az irónak
az olvasó elmetehetségének túleröltetését kikerülni. Tanpályáján
s későbbi életfolyamán ily elveket gyüjt minden müvész., a
melyek nyomán
kútforrásokig

ez

eljárás

nyomozod :

utóvégre bukkanni.

foganatositható.

okvetetlen

Ha

lélektani

ez

alapra

elveket
fogsz

S csak akkor járhat el a müvész e lélek

tani elvek s ezek különféle következményeivel öszhangzólag 7
ha nem ismeretlenek előtte.
Azt korántsem hisszük , hogy a tudomány maga valakit
müvészszé tehetne . Mert bár azon állitásunktól nem tágitunk
is , hogy ismernie kell mind az alanyi, mind a tárgyi tünetek
még ezzel nem kötöttük magunkat ama másik

törvényeit:

állitásra , miként az ily törvények ismerete kipótolja nála a
természeti fogékonyság hiányát. Nemcsak a költő , hanem
mindenféle müvész úgy terem ,
Mi csak azt állitjuk ,

hogy

s nem képzés

által alakul.

a

rendszerezett

a rátermettség

tudomány segélyét nem nélkülözheti. A belátás sokat tehet ,
de nem mindent. Csak midőn a képesség tudománynyal pá
rosul : akkor vivható ki óriás eredmény .
Mint föntebb mondánk a szép műveknek nemcsak sikeres
létrehozatala , hanem teljes élvezhetése miatt
van szükségünk.

is tudományra

Miért képesebb a férfi mint a gyermek mél

tányolni valamely kép szépségeit ? nemde azért mert a kép
által visszatükrözött természeti vagy életigazságról bővebb
tudomása van .

Valamely

szép

költeményben

miért

talál

a
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művelt ember több gyönyörűséget

mint

a

paraszt ?

nemde

azért mert a tények s cselekmények körül bővebb tapasztala
tokkal biryan , sok olyast meglát a költeményben , a mit a
paraszt észre nem vesz ?
kockáztathatnánk

a

S ha , miként világos , mielőtt itéletet

képről ,

elébb ismernünk kell némileg
azon tárgyat, a melyről vétetett : tökéletes itéletet csak úgy
hozhatunk , ha azon tárgyat , a melynek másolata , tökéletesen
ismerjük. Tény, miként a műremek által kifejezett minden
újabb igazság újabb gyönyört okoz azon észben , mely fölfe
dezni birta , – se gyönyörben nincs része annak , ki előtt ez
igazság rejtve maradt.

Mentül több tényt sejtet a müvész egy
bizonyos mennyiségű munkában : annál több észtehetségre hi
vatkozik , — annál több eszmét költ fel: de annál nagyobb
gyönyört is okoz.

De ha a hallgató , szemlélő vagy olvasó e

gyönyörben osztozni akar : akkor a müvész által megpenditett
tényekkel ismerős legyen; s ha a tényeket ismerni akarja :
elébb sok tudományra tegyen szert.
Tovább menve : ama nevezetes tényt se szabad mellőz
nünk , miként nemcsak a szobrászat, festészet , zene s költé
szetnek tudomány

az

alapja ,

hanem maga a tudomány is

költői szinezetű . Téved a közvélemény, midőn azt véli , hogy
a tudomány és költészet ellentétben vannak egymással.

Mint

öntudatunk tényei igaz , hogy az ismeret s érzelem kizárni
törekesznek egymást.

Sőt az sem szenved kétséget, miként a

gondolkodó képesség

rendkivüli munkássága

az

érzelmeket

megzsibbasztja, viszont megforditva , ha az érzelem nyert túl.
sulyt: a gondolkodó erők munkássága csökken ; s ez értelem
ben a munkásság egy neme sem fér meg a másikkal. De az
nem igaz , hogy a tudomány tényei költőietlenek , vagy hogy
a tudomány művelése a képzeletnek , s a szép szeretetének
szárnyát szegné. Sőt inkább a tudomány ott is felüti a köl
tészet birodalmát , a hol a tudatlan ürességnél egyebet nem
talál.

A tudományos buvárlattal foglalkozók inkább folyton

arról győznek meg bennünket , miként tárgyaik költői oldalát
nemhogy lanyhábban, de sokkal élénkebben érzik , mint má
sok .

A ki belepillant Müller Hugó földtanába , vagy Lewes
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„ tengerparti

tanulmányai “ -ba , azonnal észreveszi ,

miként a

tudomány épen nem oltja ki , sőt inkább éleszti a költészetet.
A ki

Göthe életére gondol :

annak be kell látnia , miként

csakugyan lehet valaki egy időben költő és tudós.

Képtelen

sőt mondhatni szentségtörő gondolat azt hinni , hogy az ember
annál kevésbé érez tiszteletet a természet iránt : minél bővebben
tanulmányozta azt ?

Hiszed - e hogy az

a csepp viz ,

mely a

műveletlen szemében egy csepp viznél semmi egyéb : vesztett
volna valamit értékéből a tudósé előtt , csak azért mert tudja ,
hogy ennek elemei oly erő

által tartatnak össze ,

hirtelen felszabadittatnék , villámot idézne elő ?
a mit az avatatlan föl sem

mely ha

Hiszed- e hogy

véve puszta hópehelynek néz ,

abban sem költ magasb eszmetársulatot, ki górcsővön keresztül ,
a hó kristályok csodálatosan sokféle ,
szemlélheté ?

Hiszed-e ,

szebbnél szebb alakjait

hogy a párhuzamos karcolatokkal je

lelt, kerekült kőszikla , ép oly költői hangulatba ejti a tudat
lant, mint azon földtani tudóst , a : ki tudja , miként azon
valami jéghegy csúszott le millió évekkel ezelőtt ? A dolog
úgy áll , hogy a ki tudományos buvárlattal nem foglalkozott,
az őt körülvevő költészet legnagyobb része iránt érzéketlen .
A ki fiatal korában növény- s bogárgyüjtésre nem adta ' ma
gát , felét sem veszi észre az érdekesség ama dicsfényének ,
melyet tüske , bokor magára ölthet.

A ki ásatagok után nem

fürkészett, alig van valami fogalma azon költői eszmetársu
latról , melyet az ily kincsek lelhelyeiül szolgáló helyek tá
masztanak . A ki górcső s aquarium nélkül tanyázott a tenger
partján : korántsem tudja mi a tengerpart által nyujtott leg
nagyobb gyönyör. Valóban szomorú látvány , hogy az emberek
mily haszontalanságokkal bibelödnek : holott a legfenségesebb
tünemények iránt közönyösek ; arra nem kiváncsiak milyen a
világegyetem alkotmánya , hanem a Stuart Mária cselszövényei
fölött támasztott mihaszna vitába örömmel elegyednek ! holmi rosz
görög dalt tudományos birálatra méltatnak : ellenben a föld kér
gére isten újjával irt nagyszerű hőskölteményre alig hederitnek !
Ezek nyomán kétségtelen , hogy az emberi munkásság
ezen még hátra volt részéhez előkészülésül szintén a tudomá
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nyos foglalkozás legalkalmasabb. A szépmüvészet általában ,
miként látjuk , szintén tudományos elveken alapul, s csak az
arathat általok teljes sikert, ki ez elvekkel ismerős. A mű
darabok élvezése s megbirálhatása végett is szükségünk van
a fentiek szerént a dolgok alkatelemeinek ismeretére ,

vagy

más szóval tudományra. Sőt az se tagadható , miként nem
csak szolgálóul alkalmas a tudomány a müvészet s költészet
minden faja mellé : hanem ha jól felvesszük a dolgot , maga a
tudomány is költői.

Eddigelé csak arról volt szó : mily befolyással bir e vagy
ana tudományfaj magunk viseletének irányzására.
még

a

tudomány

megállapitanunk ,
másiknál ?

viszonylagos
hát

Hátra van

becsét azon szempontból

észgyakorlatul

melyik

is

előnyösebb

a
Tárgyunk ezen részét aránylag rövidre vonva kell

megbeszélnünk ,
hosszan róla.

de

Mert

szerencsénkre
midőn

nincs

kideritettük

is

miért

egyik

szóljunk

célra

melyik
alkalmasabb , kéz alatt a másikra alkalmatosról is tudomást

szereztünk . Kétséget sem szenved , hogy a mely tények tudása
viseletének irányzására legalkalmasbnak bizonyult :

magunk

észképességeink erősítésére is legalkalmasb gyakorlatul szol
gálhat az. Tökéletesen ellenkeznék a természet dicső gazdál
kodási módjával, ha a tudomány gyüjtésére egészen másnemű
tananyagot rendelt volna , mint a mely az ész fejlesztésére
szükséges. Mindenütt azt látjuk az egész természetben , miként
épen azon foglalkozás véghezvitele által erősödnek a képességek ,
a melyeknek véghezvitelére hivatvák ; s nem valami mesterkélt
gyakorlat által, a mi épen à végből lett volna kitalálva , hogy
az illető foglalkozásra alkalmasokká tétessünk. A veresbörű
indus az állatok tettleges nyomozása folytán tesz , őt ügyes
gyorsaságra s mozgékonyságra szert , s

vadászszá képesitő

különféle foglalkozásai által testi erőit tökéletesb egyensulyban
fejleszti ki , mintha torna- csarnokba járt volna. Azon ügyesség ,
melyet ellensége vagy zsákmánya kinyomnozásában tanusit , oly
finom észlelő képességet föltételez , a mit mesterséges képzés
folytán nem , hanem csak hosszas gyakorlat útján szerezhetni
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meg. S más esetben is igy van a dolog. A Bushmantól kezdve ,
kinek szeme ,
mivel folyton messze levő préda vagy ellenség
után kémlel : utoljára távcsővel vetekedhetik , — föl azon szá
molóig , ki mindennapos gyakorlata következtében egyszerre
több oszlop számot bir összeadni :

azt tapasztaljuk , miként

képességeink épen azon kötelmek teljesitése folytán jutnak
fejlődésük tetőpontjára , a melyeket élethivatásunknál fogva
teljesitni

kötelességünk .

lehetünk benne ,

hogy

Sőt
a

úgy szólván

nevelés

ezen törvény fog uralkodni.

egész

előre

bizonyosak

folyamán keresztül

A cselekvés irányzására legal

kalmasb nevelés egyúttal az észfejlesztést is leginkább
mozditja.

elő

Ime a bizonyiték :

A közönséges tanpályának oly kiváló jellemvonását
képező nyelvtanultatási szenvedélynek azt hozzák fel ment
ségéül, hogy ez által erősbül az emlékezet. Mintha bizony
az emlékezet csak a szavak tanulása által erősödnék . Holott
épen ellenkezőleg a tudomány az emlékezet gyakorlására
sokkal több alkalommal szolgál. Mind arra , a mi a nap
rendszerre vonatkozik , emlékezni nem könnyű feladat;
még arra , a mit fel a tejútig tudunk a csillagokról.
összetett anyagok

száma ,

melyekhez a vegytan

hát
Az

naponként

újabbakat fedez fel, már is oly sok , hogy csak tanárok
birnák tán mind elszámlálni; s ha csak valaki a vegytant
nem választja élethivatásául, alig birna emlékezni ezen

ve

gyületek közt uralgó parány összetétel s rokonságra. Évek
hosszú során keresztül buvárkodhatik szorgalmasan a föld
tanban jártasságot szerezni kivánó , mire uralkodni bir , ama
roppant tüneménycsoport fölött,

melyet a föld kérge nyujt;

hátha még ehhez soroljuk azon óriás tünemény mennyiséget ,
melyet a benne foglalt ösvilági lények ásatagja képez.. A
természettan mindegyik jelentékenyebb fejezete – hang , me
leg ,

világosság , villamosság

oly sok tüneményt ölel fel ,

hogy ugyancsak megzavarná fejét,
tanulni.

S

ha

az

élettanra

térünk

meg kell eröltetnünk emlékezetünket.
oly sok aprólékos részletből áll ,

a ki mind meg akarná
által,

ott

még

inkább

Maga az ember -bonctan

hogy a kezdő orvos növen
4
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déknek

ötször -hatszor

át

kell

tanulmányoznia ,

mire

meg

marad emlékezetébe. A füvészek valami 320,000 növényfajt
különböztetnek meg ; az állattannal foglalkozóknak pedig
körülbelől 2.000,000 féle állatokkal kell megismerkedniök.

A

tények halmaza már annyira meggyült a tudósok előtt, hogy
csak fokozott munkafelosztás által bánhatnak el vele . Mind
egyik tudós megelégszik azzal, ha saját szakának részleges
ismeretéhez a vele rokonok általános "tudását kapcsolhatja ;
egyebekről beéri , ha csak holmi kezdetleges fogalommal bir
Bizonyára , ha még oly csekély terjedelemben műveljük

is.
is

a

nyujt.

tudományt: emlékezetünk

gyakorlására

elég

alkalmat

Minek szaporitsuk a szót ? emlékező képességünk gya

korlására ez is csak oly alkalmas , mint a nyelvészet.
Azonban jól

megjegyezzük ,

mig a

puszta

emlékezet

gyakorlására csak oly alkalmas , vagy tán még jobb , a
tudomány , mint a nyelv , az általa képezett emlékezet óriási
előnynyel bir a másnemű felett. A nyelv tanulásnál az
értelemben megállapodó eszmetársulat többnyire esetleges té
nyeknek felel meg ; mig a tudomány megtanulása által szer
zett

eszmetársulat

nagyobbára

szükségképeni

tények

közt

lelhető fel. Igaz , hogy a szavaknak , jelentéseikhez való
viszonya bizonyos értelemben természetes ; s ennek szárma
zását valamennyire lehet is nyomozni, habár eredetéig nem
is juthatunk el ; s ezen származás törvénye az észtannak
egy részét
a nyelvészetet alkotja. Azonban azt senki sem

állithatja , hogy az uralgó nyelvtanitási módszer nyomán a
szavak s jelentésök közt levő viszony valóban nyomoztatnék
s

törvényeik

kimagyarázva

lennének ;

sőt

nem tagadhatni ,

hogy viszonyukat rendesen esetlegesség nyomán

származott

Más oldalról a tudomány által elébünk tárt
s ha úgy
viszonyokat oksági viszonyoknak tapasztaljuk;
tanitják meg a mint kell : olyannak is értjük . Mig a nyelv
észszerűtlen viszonyokkal ismertet meg bennünket : a tudo
mány észszerűekkel hoz össze . Mig az egyik csak az emlé
kezet gyakorolja : a másik az emlékezet mellett az észt is.
nak tekintjük.

Sőt a mi több ,

a tudomány 'még az által is derekabb
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észfejlesztő

eszköz

a

nyelvnél,

hogy

az

itélő

képességet

nagyban műveli. Faraday tanár az észfejlesztésről a Royal
Institutionban tartott felolvasásában igen helyesen jegyzé
meg ,

hogy

az

itélő

értelmi nyavalyává
általánosan szólva

képesség

módjaiban járatlan ,

lesztés

hiánya

nagyban

harapódzó

kezd korunkban válni. „ A társadalom ,
nemcsak az észfej
igy nyilatkozik

sincs világos tudomása.“

hanem

még

e

járatlanságáról

S ezen állapot okául a tudományos

képzettség hiányát hozza fel.

Ebben kétségkivül igaza van .

A bennünket körülvevő tárgyak , események s következmé
nyek felől csak úgy alakithatunk

magunknak

letet, ha ismerjük ezen tünemények egymáshoz

szabatos

ité

kapcsolódá

sának útját és módját. Bármily széles ismeretet szereztünk
is a szavak jelentése körül, még azzal nem biztositottuk
magunkat az ok és okozat összefüggését illető következteté
seink

pontossága

felől.

Szabatos

itélet

hozatalra

csak

az

által válunk képesekké , ha megszoktunk csak tényekből
vonni következtetést , s e következtetésünket észrevétel S
kisérlet által

igazoljuk .

Abban rejlik épen a tudománynak

nagy haszna , hogy e szokást mintegy ránk erőszakolja.
Azonban nemcsak értelemfejlesztő eszközül legalkalma
sabb a tudomány , hanem az erkölcs képzésére is.

Ha

va

lami, úgy a nyelvtanulás mozditja leginkább elő , a tekintély
uralma előtt való meghódolást. Ezen szavaknak ez a jelen-.
tése, igy szól a tanitó , vagy a szótár. Erre az esetre ez a
szabály ,

ekként tanit a nyelvtan.

S ezen utasitást oly kész

pénzül fogadja a növendék , a melyhez semmi kétség nem
fér. A vitatást nem tűrő tanmodor irányában , esze folytonos
hódoltsági viszonyt vesz fel; a minek szükségképi következ
ményéül , utoljára hajlandóvá lesz az adottat minden vizsgá
lódás

nélkül

fogadni

el.

A

tudomány

művelése

ellenben

egészen más észjárást szül. A tudomány folyton az egyéni
észre . hivatkozik . Annak igazságai nem pusztán a tekintély
következtében fogadtatnak el , hanem mindenkinek szabadsá
gában áll próbára tenni akármelyiket is ,
a tanitvány egyenesen föl van hiva ,

sőt némely esetben

saját következtetményé
4*

52

• nek kivonására.

A tudományos buvárlatban nem tétetik oly

lépés , mely itélete alá nem bocsáttatnék .

Senki se követeli

tőle , hogy valamit elhigyjen , mielőtt igazságát be nem látta .
S az önképességeibe vetett bizodalom , melyet ezen körül
mény előidéz , még inkább növekszik , mivel a természet
rendesen igazolni szokta , szabatosan alkotott következtetéseit.
Mindez nagyban befoly a jellem megbecsülhetetlen
szének ,

a

függetlenségnek

alakitására.

S

a

alkatré

tudománynyal

foglalkozásnak nemcsak ez az egy erkölcsi haszna van.
nem ,

ha ' mint

zunk vele ,
„ A behozó

kellene ,

eredeti kutatás alakjában

Ha

foglalko

kitartásra s őszinteségre is szoktat bennünket.
vizsgálódás - mint Tyndall tanár mondja

türelemmel párosult szorgalmat kiván , s lelkiismeretes meg
nyugvást abban , a mit a természet kijelent. A ki sikert
ohajt elérni: öszinte fogékonysággal birjon , s tudja felál
dozni legkedvencebb elővéleményét is , mihelyest az igaz
sággal ellenkezőnek találja. Hidd meg nekem , a tudomány
valódi hű bajnoka magán tapasztalatai közben oly önmeg
tagadást gyakorol néha , - a mi annál nemesebb , mivel a
világ mit se tud róla .“
S ez állitást
Végre azt se hagyhatjuk szó nélkül,
úgy

hisszük

sokan

rendkivül

meglepőnek fogják találni

hogy a tudományos képzés a bevett nevelésmódnál azzal is
különb , mivel vallásos műveltséget szokott nyujtani. Magától
értetődik , hogy a tudományos s vallásos szavakat nem a
közéletben használt , szükkörű értelembe vesszük , hanem a
szó jelentéséhez férő , legtágasb s legmagasb értelemben .
Annyi bizonyos , hogy a vallás neve alá bujtatott babonának
csakugyan ellensége a tudomány; de a vallás lényegének ,
mit e babona mintegy magába rejt ,
is

megengedjük ,

részét,
mányt

hogy

a vallástalanság
csakugyan

nem ,

a

közkézen

szelleme
mely

a

nem ellensége.
forgó

hatja

át;

tudomány
de

felületességet

a

Sőt azt

azon

nagy
tudo

levetkezve ,

kellő mélységűvé alakult.

tanár

igy szól Huxley
„ Az igaz tudomány és az igaz vallás
oly ikertest
egy újabb felolvasási folyama végén

1
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vérek , a melyeknek egymástól való elválasztatása , okvetlen
mindkettő

halálát vonja maga után .

Mentül

vallásosabb

a

tudomány : annál inkább gyarapszik az ; s a vallás is azon
arányban diszlik , a mely arányban mélyül s szilárdul tudo
mányos alapja. A bölcsészek nagy tettei nem annyira értel
möknek , mint inkább eszök kitünöen vallásos hangulatának
volt gyümölcse. Az igazság nem logicai elme élök , hanem
inkább türelmök , ügyszeretetök , elfogulatlanságuk s önmeg .
tagadásuk által lett kiviva."

vallás

Nemhogy a tudomány volna , mint sokan vélik ,

talan , sőt ellenkezőleg a tudomány elhanyagolása szül vallás
talanságot; az a vallástalan , ki az őt körülvevő mindenség
tanulmányozásától

vonakodik .

fölvilágositásul

Szolgáljon

a

mintha

következő szerény hasonlat. Képzeljük magunknak ,

egyirót naponként legfelső fokú kifejezésekbe öltöztetett
dicséretekkel üdvözölnének . Tegyük fel, hogy a rá halmo
zott dicséret tartalmát örökösen műveinek bölcsessége , nagy
szerűsége s szépsége képezi.

Tegyük fel, hogy a kik e ma

gasztalásokat szüntelenül hangoztatják , beérik művei puszta
külsejének szemlélésével, de ki nem nyitnák soha egyiket
sem :
érteni

annál pedig kisebb gondjuk is nagyobb , mintsem meg .
is igyekeznének . Adhatnánk - e valamit dicséretökre ?

Őszinteségöket nem vonhatnánk - e kétségbe ?

Pedig ,

kis dol

gokat nagyokhoz hasonlitva , igy jár el épen az emberiség a
világegyetem végokával szemben . Sőt még rosszabbul. Mert
nemcsak tanulmányozni mellőzik azon dolgokat, a melyeket
mindennap csodaszerűeknek nyilvánitanak , hanem igen gyak
ran haszontalan időpazarlással vádolják azokat , kik a ter
mészet

foglalkoznak , - 8

vizsgálatával

lenézik

valósággal

azt , ki e csodák iránt valódi érdekkel viseltetik . Ismételjük
tehát újra , hogy nem a tudomány , hanem a tudomány
elhanyagolása

szüli

a

vallástalanságot.

Ha

valaki

a

tudo

mányra szenteli magát , ezzel hallgatva imádja , - hallgatva
elismeri a tanulmányozott dolgok becsét; s igy beburkolva
azok végokát is. Az ilyen azután nem csupán szájjal, ha
nem tettekkel fejezi ki magasztalását, - az ilyen nemcsak

1
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idő , gondolat

vallott, hanem az
tanusitott tisztelet.
Sőt nemcsak
igaz tudomány.

ezen

a

módon

s

munka

kiváltképen

feloldozásával

vallásos

az

Hanem az által is , hogy mély tiszteletet s

megingathatlan hitet költ , a hatás azon egyöntetűsége iránt ,
melyre az egész természet tanúbizonyság. A tudomány em
bere , gyüjtött tapasztalatainál fogva , rendületlenül hisz a
az ok és okozat
tünemények változhatatlan viszonyában ,
soha meg

nem

másuló

összefüggésében , - a jó vagy rosz
Mig a közönséges ha

következmény szükségképeniségében .

landó azt hiszi , hogy engedetlensége dacára is kikerülheti ,
vagy elnyerheti a hagyományos hit által kilátásba helyezett
büntetést vagy jutalmat : addig a tudományos ember tudja ,
hogy a jutalom és büntetés benne van már a dolgok meg
állapitott rendébe, s az engedetlenség büntetése kikerülhe
tetlen : Tudja , hogy azon törvények ,
magunkat,

vetnünk

jóllehet

a melyeknek alá kell

kérlelhetetlenek ,

de

egyúttal

jótékonyak is. Tudja , hogy hozzájok alkalmazkodva , a dol
gok mindig nagyobb tökéletességre , nagyobb boldogságra
tesznek szert. Ennélfogva folyton ezen törvények szorgalma
zására

ösztönöztetik ,

s

boszantja

az ,

ha

figyelembe

nem

A dolgok örök törvényeinek és az erántok tanusi
tandó engedelmesség szükséges voltának ilyetén tanitása által,
bizonyitja magát a tudós valóságos vallásos embernek .
Add végre még ehhez 1 a tudománynak ama másik val

vétetnek .

lásos oldalát is , hogy csak ez képes egyedül magunkról s a
mindenség csodáihoz való viszonyunkról kellő fogalmat sze
reztetni velünk. Midőn kitünteti mind azt , a mit tudnunk
adatott, egyúttal azon határokat is megmutatja , a melyeken
túl nem tudhatunk semmit. Még pedig nem vita nélkül
elfogadni kivánt állitás útján tanitja a létezők végokának
megismerhetlenségét, hanem az által ismerteti el velünk hatá
rozottan e lehetetlenséget, hogy minden irányban áthághatat
lan határhoz vezet bennünket.

Az emberi értelemnek korlá

toltságát , az emberi értelmet feljül muló dolgokkal szemben ,
semmi se bizonyithatná jobban be , mint ezen tény. Mig az
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emberi hagyomány és tekintély erányában rátartó : a véget
lent elrejtő titokzatos fátyol előtt alázatos a tudomány; ilyen
az igazi büszkeség s az igazi alázatosság. Csak az őszinte
tudományos ember (8 e cim alatt nem a távolságok puszta
kiszámitóját, vagy a vegyek elemezőjét , vagy a fajok osztá
lyokba sorozóját értjük ; hanem az olyan embert , a ki alsóbb
rendű igazságok nyomán keresi a magasbakat 8 esetleg a
legmagasabbat) ismételjük , csak a valódi tudományos ember
tudhatja igazán , mennyire feljül haladja nemcsak az emberi
tudást , hanem még az emberi felfogást is , azon egyetemes
erő ,

a

melynek

a

természet ,

élet

s

gondolat

különböző

nyilatkozat módjai.
Mindezekből következik , hogy a tudomány legalkalma
sabb mind észfejlesztő eszközül, mind az életben útmutatóul.
A dolgok jelentésének tanulása minden tekintetben többet ér
a szavak jelentésének tudásánál. Akár az ész , akár az er
kölcs vagy vallás fejlesztésének szempontjából tekintsük a
dolgot: a bennünket körülvevő tünemények tanulmányozása
végetlenül becsesebb , a nyelvtanok s szótárak
zásánál.

tanulmányo

E szerént , a kiindulás pontunkul szolgált kérdésre :
melyik ismeretfaj a legbecsesebb ? — mindenfelől azon fele
letet nyertük : a tudomány.
lyukad ki

az eredmény.

Bár merre tapogatózzunk is : ide
Közvetlen

önfentartás

tekintetéből

ép úgy , mint az élet , vagy egésség megőrizhetésének szem
pontjából
legfőbb fontosságú ismeretfaj - a tudomány.
Ha a közvetett önfentartást - azt a mit a közéletben biztos
életmódszerzésnek

mondanak – tekintjük :

nosabb ismeretfaj - a tudomány.

ennél is leghasz

A szülei hivatást kellőkép

csak a tudomány vezérlete alatt teljesithetjük. A nemzet
mult és jelen életének magyarázatához , – mely nélkül a
a
polgár cselekvésmódját helyes irányban nem vezetheti
tudomány

szolgáltatja

a

szükséges

kulcsot.

Ha

arról

van

szó , bármely müvészeti ágban mi módon termelhetni a leg
tökéletesebb műdarabot, vagy a késznek legmagasabb élve .
zetére mi képesit ? erre megint a tudomány a legcélszerűbb

56

előkészitő eszköz.

Ész , erkölcs vagy vallás fejlesztés

szem

pontjából, szintén a tudomány képezi a leghatályosabb
nulmány anyagot.

ta

A vizsgálódásaink kezdetén oly bonyolult

nak látszó kérdés , minél előbbre haladtunk , annál egyszerűbbé
változott át . Semmi szükség se lett arra , hogy a különféle
emberi cselekvés módokat , fontosságuk sorrendje szerént,
osztályozzuk s az ezekre egyenként előkésziteni alkalmas
tanulmányokat

kikeressük : mivel azt tapasztaltuk ,

hogy a

tudomány – lehető legtágasabb érteményében véve e szót –
mind e cselekvésmódokra , a lehető legjobb előkészitő eszköz.
E szerént nem kelle döntenünk azon kérdésben sem , mely
tudományok aránylag nagybecsűek
habár csak a szokás
szülte volna is ezt,
vagy melyek kevésbé becsesek , habár

belértékök nagyobb is mint amazoké , mivel úgy tapasztaltuk ,
hogy azon ismeretfaj, mely minden tekintetben értékesnek
bizonyult, belbecs tekintetéből is a legértékesebb ; az ilyennek
becse nem

függ a közvéleménytől , hanem oly állandó , mint

a mily állandó az ember viszonya az őt körülvevő külvilághoz.
Minden tudomány igazságai szükségképeniek s elévülhetetlenek
levén : örök időkig fognak érdekelni minden embert. Kiszá
mithatatlan fontossággal bir az emberek ép úgy jelen , mint
legtávolabb jövő cselekvésök szabályozása szempontjából, hogy
a testi, szellemi s társadalmi élet tudományában jártasok le
gyenek ;

sőt hogy minden más tudományt is értsenek , mivel
ezek meg az élet tudományához mintegy kulcsul tekinthetők.
Mind a mellett , nevelési rendszerével büszkélkedő ko
runk , épen e mindennél fontosabb tanulmányágat hanyagolja

el.

Mert bár a mit polgárisultságnak nevez a világ ,

mány

segitsége nélkül

soha

létre

nem jött

a tudo

volna :

mégis

polgárisultnak tartott nevelési rendszerünknek alig észrevehető
részét képezi a tudomány. Bár a tudomány előhaladottságának
köszönhetjük azt ,

hogy most milliók birnak megélni ott ,

hol azelőtt ezrek számára

alig

termett

elég

a

élelem : mégis

ezen milliók közül alig néhány ezer méltatja figyelmére azon
tudományt,

mely létezésöket

tulajdonságainak s

lehetővé tette.

egymáshoz való

Bár

a dolgok

viszonyuknak növekedő
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ismerete tette a vándorló néptörzseket nemcsak arra képessé ,
hogy

emberszámban

gazdag

nemzetekké

szaporodjanak ,

hanem arra is , hogy ezen népes nemzetek megszámlálhatatlan
egyedei, oly kényelemre s gyönyörökre tehessenek szert, a
melyről az

az

egynehány

mezitelenős

még

álmodni

sem

volt képes , lehetőségét pedig egyátalán el nem hitte volna :
mind a mellett az ismereteknek ez

a

faja

még legfelsőbb

tanintézeteink részéről is csak némi kénytelen kelletlen
merésbe részesül.

elis

A legotrombább babonák járma alól való

kiszabadulásunkat annak köszönhetjük ,

hogy lassanként sza

porodott ismeretünk a tünemények világa körül; megtanultuk
melyek szoktak egyidőben jelentkezni , s melyek egymásután;
s e szerént változhatatlan törvényeket állapithattunk még
közöttök .
nánk ,

Tudomány hián még maig

vagy

százanként

ördögszerű isteneket.

leölt

is fetisheket imádhat

áldozatokkal engesztelhetnénk

S jóllehet a tudomány a tárgyak felől

régebben uralgott lealázó fogalmak helyett a természet nagy
szerűségének némi felfogására képesitett : mind a mellett val
lastanaink vádakkal s templomi szószékeink rágalmakkal
halmozzák el.
Vagy ha a kezünk alatt levő tárgyat egy keleti regére
alkalmazni nem átalljuk , azt mondhatjuk , hogy az ismeretek
családjában a tudomány van a konyha szolgáló szerepére
alacsonyitva , mely titokban nem is sejtett tökélyeket rej
teget.

Minden dolog ő rá lett tolva ; az ő ügyessége, esze s

feláldozó készsége szerzett meg minden kényelmi s fényűzési
cikket; s habár folyton a többiek javára dolgozott ,

háttérbe

szorittatott, csakhogy testvérei fitogtathassák szedett -vedett
cicomáikat a világ előtt. Sőt a párhuzam még tovább is
igaz.

Mert gyorsan közelgünk a végmegoldás felé ,

midőn

a szerepek fölcserélődnek ; s mig a fönhéjázó testvérek , a
mint megérdemlik , mellőztetni fognak : a tudomány , érdeme
s szépsége miatt
mindenek felett.

legfőbbnek

kiáltatván

ki :

uralkodni

fog

Jegyzet. Bár a szövegből némileg kitetszik , nem lesz talán fölösleges
megjegyezni, miként tudomány alatt természettudományt ért a szerző .
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Csakhogy ő az embervilág tüneteit is a természethez kivánja kapcsoltatni,
Alap tudományokul azokat tekinti, a melyek az egész természet tünemé
nyeinek bizonyos meghatározott s együvé tartozó csoportját tárgyalják. A
tudományok osztályozásánál bizonyos emelkedő sorrendet állapit meg a
szerént, a mint a tárgyalt tünemények több -több alkatrészből alakulva :
összetettebbekké válnak. A sort a mennyiségtan nyitja meg ,
mert ez a
természet csak egy tüneményét: a számlálhatóságot tárgyalja. Második a
mértan , - mert ez a számlálhatóság mellett már a kiterjedtségről is , tehát
két tulajdonságról értekezik. Harmadik nála a csillagászat, mely a szám
lálhatóságot , kiterjedtséget 8 a tömegek mozgását is felöleli. Negyedik a
természettannak mechanikai része , mely a földi testek kisebb tömegekbeni
mozgását csatolja a megelőzőkben felölelt tüneményekhez. Ötödik a vegytan ,
mely az előzőkhöz a parányok mozgásának tüneményeit toldja . Hatodik
az élettan , mely az előzőket mind felöleli , s még ehhez az élet tüneteit is .
Hetedik a lélektan , mely tehát a számlálhatóság , kiterjedtség , tömegmozgás ,
kisebb tömegmozgás, paránymozgás, élet s lélek tüneteit tárgyalja . Nyol
cadik a társadalomtan , mely a megelőzőkhöz még az emberek egymással
való összetalálkozásából s együttes működéséből származó tüneményeket is
körébe vonja.
Látnivaló ebből , hogy a sorozat minél magasabb lépcső fokán áll
valamely tudomány : annál összetettebb tüneményeket tárgyal: ennélfogva
a különböző tényezők összehatásának eredményét kiszámitani annál nehe
zebb benne , mivel
mint Stuart Mill mondja – már három égi test
gravitatiójának kiszámitása is majdnem a hihetetlenséggel határos.
Nem
csoda ennélfogva , ha a magasabb tudományokban még eddig a kétségbe
vonhatatlan igazságok száma oly kevésre szaporodott : azonban idővel ezen
bajokat is legyőzi az emberiség , s a tudomány mindenütt egyöntetűvé ,
Forditó .
kétségbe vonhatatlan igazságok tárházává lesz .

+

7
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II. FEJEZET .

Értelmi

nevelés.

Az egymásra következő nevelési rendszerek s a társa

dalom egymásra következő azon állapotai közt , a melyekkel
egyidőben léteztek , mulhatatlanul összefüggés szövődik . A
nemzet szelleme levén minden kor intézményeinek közös
kútforrása : ha különböző is hivatásuk , azért a családi hason
latot le nem vetkezhetik .
értelmezését

oly

Midön az emberek hitöket s annak

csalhatatlan

tekintélytől nyerték ,

ki velök

további magyarázatba bocsátkozni méltóságán alólinak tartá ,
nagyon természetes , ha a gyermekek tanitása is , a készen
adottnak vak elfogadtatásából állott. Mikor az egyház jelszava
ez volt „ ne kérdezz csak higyj“ nagyon természetes , ha az
iskolában is ez a jelszó járta . Ellenkezőleg most , midőn a
protestantismus a felnőttek számára kivivta az egyéni meg .
győződés jogát , s az észre hivatkozást közszokássá tette :
nincs mit csodálkoznunk azon változáson , mely ezzel öszhang
zólag a fiatalság nevelését is az észhez intézett magyaráza tokká idomitotta át. A társadalmi zsarnoksággal párhuzamo
san , mely csak szigorú parancsokat ismert , s megfélemlítés
által birt uralkodni; csekély vétségeket is halállal büntetett ,
s az ellenzékeskedni merészlő iránt engesztelhetetlen boszút
forralt , - nem csuda ha szintén szigorú iskolai rendszabályok
léptek életbe, – oly rendszabályok , melyek nyomán minden
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kihágásra külön
mogyorópálca ,
korlátlan

dorgatorium s ütleg szabatott ,
8. setét

nyírágcsomó

carcer által
Más

önkényuralom rendszere.

oldalról

egy

szóval

támogatott
a

mint

a

politikai szabadság növekedett , az egyéni cselekvést korlátozó
törvények eltöröltettek , s a büntető törvénykönyv javult ,
ezzel karöltve a nevelésben is rokon irányú haladás indult
meg a korlátozásoktól ment bánásmód felé : a növendéket
nem köti annyiféle

tilalom ,

8

kormányzásának

helyett más útját módját találták ki.

a büntetés

Azon korban , midőn a

remetéskedés volt divat , s midőn a szenvedésnek érdemszerző
midőn abban a meggyőződésben
erőt tulajdonitott a világ ,
élt

a

nép ,

hogy

mentül

több

gyönyörűségtől fosztja meg

magát : annál erényesebb ; nagyon természetes , ha azon ne
velésmódot tarták legjobbnak , mely gyermekeik vágyait leg
inkább megzabolázá, s mely minden önkéntes cselekvésnek
egy „ nem szabad azt tenned “ parancsszóval nyakát szegte .
nem hiába a boldogság mind
Ellenkezőleg napjainkban
inkább kezd jogos életcélul tekintetni, – a munkaórák száma
apasztatik , s gondoskodnak még a nép mulatságáról is ;
kezdik belátni szülék és tanitók , hogy a gyermek legtöbb
kivánságát észszerű kielégitenünk ,

szórakozásait nem akadá

lyoznunk , s hogy a növekvő ész hajlamai nem oly ördögiek ,
mint régebben bitték az emberek . Azon kor , mely a keres
kedelmet tilalmak & szabadalmak árán gondolta virágzóbbá
tehetni; mely az iparosra nézve szükségesnek tartotta , hogy
az általa feldolgozandó anyag , annak minősége s ára meg .
szabassék , mely a pénz értékét törvény által vélte# megálla
pithatni: nem csoda ha oly eszméket ápolt , hogy a gyermek
értelmét is parancsszó szerént lehet idomitani, hogy annak
különböző képességeit mintegy a tanitó önti át a magáéból ;
hogy az ész oly kamara , melybe az ismeret anyagát be
lehet rakni, s a tanitó ohajtása szerént elrendezni. A szabad
kereskedelem mai korszakában ellenben , midőn mindinkább
arról győződünk meg , hogy a dolgok sokkal több öszszabá
lyozódásra képesek , mint a mennyire gondoltuk volna ; midőn
hogy ipar , kereskedés , földmivelés s hajózás

tapasztaljuk ,

1
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inkább boldogulnak

védrendszabályok nélkül, mint azokkal ;

midőn azt tartjuk ,

hogy a polgári kormányzat csak akkor

lehet szilárd , ha a nemzet beléletéből fejlett ki , s nem külről
erőszakoltatott reá : egyúttal azt is megtanuljuk , hogy az ész
fejlődését nem tanácsos megzavarnunk , ha csak kárt nem
akarunk okozni vele , s hogy a fejlődő észre nem tanácsos
holmi mesterkélt idomokat ráerőszakolnunk , mert a lélektan
is a kinálat s kereslet oly törvényét tárja elibénk ,

a mely

nek , ha csak rontani nincs szándékunk , alá kell vetni ma
gunkat. E szerént a hajdani nevelési rendszer , a szájba rágott
tanok vak elfogadtatási módszerével , szigorú fegyelmi eljárá
sával, lépten -nyomon alkalmazásba vett tilalmaival , remetéhez
illő szabványaival, gyarló emberi műfogásokba vetett hitével,
közel rokonságban állott a vele egykorú társadalmi rendsze
rekkel , s hasonlatoskép ezen jellemvonások ellenkezőit fel
tüntető

újabbkori nevelési módszereink csak szabadelvűbb
vallási s társadalmi intézményeink folyományai.

Azonban még egyéb

eddig figyelemre nem méltatott

párhuzamot is vonhatunk : ily párhuzam van nevezetezen
azon eljárási módok között, melyek által a fönt emlitett
változások eszközöltettek , s a sgk eltérő vélemény árnyalat
között , a mely a változások eredménye lett. Néhány század
dal ezelőtt vallásos ,
uralkodott. Mindenki

politikai s nevelészeti hitegyenlőség
római katholikus, - az egyeduralmi

rendszer hives Aristoteles tanitványa volt; mindenki nyelv
tanilag képeztetvén az iskolában ,

senki se vonta e képzés

mindegyik eset
ben , folyton növekvő különbözetre változtatta át ezen egy
formaságot. Az egyéni jogok kivivására s elismertetésére
célszerűségét kétségbe.

Ugyanazon ható ok ,

irányzó azon törekvés , mely a protestantismust megalkotá ,
mely a
s azóta is folyton szaporitja a felekezetek számát ,
alakulására is akként folyt be , hogy az
létezet
eredetileg
t két árnyalat mai napság már egész legióvá
nötte ki magát , sőt még most is minden újabb év told egyet
mely Bácot is fellázasztá az iskola
kettőt a megelőzőkhöz,
ellen , - s azóta úgy itt mint külföldön a gondolkodás meg .

politikai

pártok
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számlálhatatlan rendszereinék lőn kezdeményeztetője:

oly to

rekvés, mely a nevelésben is pártszakadást s módszerek
özönét hozta létre. Mivel ez a sokféle művelet mind ugyan
azon belső változás eredménye volt csupán : nagyon termé.
szetes , hogy többé-kevésbé egyidejűleg kelle tünetkezniök .
A tekintélynek - legyen bár az pápa , bölcsész , király vagy
nevelőé - aláhanyatlása lényegileg egyazon tünemény, akár
melyik oldalát vegyük is a dolognak : magának a változásnak
eszközlésére irányzó törekvésben is ép úgy a cselekvési sza
badság felé hajlás mutatkozik már , mint az elmélet és gya
korlat amaz új alakjaiban , melyeket a változás létre hozott.
Sokaknak ugyan nincs inyökre az ifjúsági oktatás mó
dok ez elszaporulása: azonban a hivatott szemlélő épen ebben
látja az észszerű rendszer végmegállapitásának lehetőségét.
Bár mint vélekedjünk is a vallásos nézet eltérés felől : annyi
igaz , hogy nevelési nézeteink közt támadt eltérés , a munka
megoszlás

folytán a

vizsgálódást könnyebbé

tette.

Ha

az

igazi módszer birtokába volnánk : az ettől elpártolás nagyon
természetesen káros hatású lenne ; azonban mivel azt az igazi
módszert még csak ezután kellend feltalálni, erre a célra
kivánni sem lehetne alkalmasb tényezőt, mint a mely a
számtalan , egymástól független s más-más irányban működő
kutatók erőfeszitéseiben már
tesz szert egy-két
nem is ,

oly új

is

adva van .

gondolatra ,

Mindegyik

melynek

ha

csak

teljesen

de legalább némileg valóságos tény az alapja ,

természetesen

mindegyik

buzgó

védője

saját

tervezetének ,

kifogyhatatlan annak szabatosságát bizonyitó védvek feltalálá
sában ,

s

fáradhatatlan

ha

arról

van

szó ,

hogy

sikerét a

világgal megismertesse , – mindegyik irgalom nélkül birálja
meg versenytársait; ennélfogva az erők összetételéből okve
tetlen a helyes irány fog utoljára is kibontakozni.
szerű módszer bármelyik része találtassék is fel :
kivivni birt siker folytonos szem

A szabály .
az általa

elé tárása által utoljára is

kierőszakolja elfogadtatását; s ha egy vagy más helytelen
eljárási módot kapcsolt volna vele össze a feltaláló : is mételt
kisérlet s a vele járó bukás miatt könnyen kiküszöböltetik
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az .

Az igazságok ily összehalmozása s a tévedések kizárása

által esetleg tökéletesen szabatos tanrendszer állhat elő .

Az

emberi vélemény három fejlődési szakon megy keresztül: első
a tudatlanok egy véleményen levése,

második a

vizsgálódók

véleményeltérése , s a harmadik a bölcsek egyező véleménye.
Világos , hogy csakis a második lehet a harmadik szülője. S
ezek nemcsak időrendben , hanem oksági viszonyuknál fogva
is egymás után szoktak következni.

Ennélfogva habár nem

valami nagy lelki örömmel szemléljük is a nevelési rendszerek
napjainkban folyó harcát, habár kellemetlenül hatnak ránk
az ennek nyomán fakadt bajok , mind a mellett oly szükséges
átmeneti lépcsőnek kell elismernünk , a melyen át kell halad
nunk , mert végeredménye csakugyan jótékony hatású lesz.
Azon közben nem tökésithetjük -e hasznosan azt, a mire
már is haladtunk ? Ötven évi vita , kisérlet , eredmény össze
mérés után nem várhatnánk-e , hogy nehány lépésnyire már
csakugyan közeledtünk a valódi cél felé ? Nehány régi mód
szer már kikophatott ez idő alatt a közhasználatból, se ne
sok más vagy a kisepretés
hány új ellenben behozathatott ,
vagy az elfogadtatás küszöbén állhat. E különböző változá
sokban meglehet hasonló jellemvonásokra akadunk , ha egymás
meglehet közös törekvési irányt
mellé sorakoztatjuk őket ,
találunk bennek ;

ennélfogva következtetés által meglelhetjük

azon irány kulcsát, a mely felé a tapasztalat vezet bennün
ket , s némi újjmutatást nyerhetünk a felől, miként eszkö
zölhessünk még számosb javitást. Előkészületül tárgyunk mé
lyebb megfontolásához , pillantsunk ennélfogva végig a mult
és jelen nevelés módjainak főbb ellentétes irányain.
Minden hiba kiirtását rendszerént valami vele ellentétben
levő hibának ideig -óráig tartó uralomra jutása szokta követni ;
igy következett a pusztán testi fejlődést sürgető századok
után egy oly korszak , melyben viszont egyedül az ész fej
lesztésére fordittatott gond ,
midön már a két -három éves
gyermeknek könyvet
zést tarták egyedül

nyomtak kezébe , --s a tudomány-szer
szükséges

dolognak.

S miv rendelesen

úgy szokott történni, hogy e visszahatás bevégződése után , a
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két ellentett hiba egymás mellé sorakoztatása által kisérlenek
meg egy újabb előrehaladást, - észrevevén , hogy csak az
egy igazságnak ellenkező oldalai: mi bennünk is azon meg
győződés ért meg ma már , miként egyiránt gondot kell for
ditani mind a testre , mind a lélekre , s'az egész lényt kell
fejlesztenünk. Többnyire felhagytak az erőszakolással , S a
kora érettséget senki se szorgalmazza. Kezdjük belátni, mi
ként az életben kivivható sikerhez legelső kellék az , hogy
derekas legyen az ember állati oldala .

A legjobb észnek se

vehetni sok hasznát, ha nincs hozzá elég életerő , mely mű
ködésben tartsa ;

ennélfogva ostoba eljárásnak tekinthetjük ,

ha az egyiket a másik feláldozása árán kivánná valaki meg
szerezni , mely véleményünkben a csoda ifjakhoz kötött vára
kozásoknak gyakori felsülése eléggé megerősit.

Igy fedezzük

fel azon példabeszéd igazságát, hogy a nevelés
, miként vesztegessük el bölcsen az időt. “

egyik titka

A könyvnélkülöztetés hajdani általános divatja minden
nap jobban elveszti hitelét.

Minden újabbkori tekintély kár

hoztatja az abecének gépies betanitását.

Még a szorzótáblát

is sok helyen tapasztalatilag tanitják ma.

A nyelv tanitásában

is

kiszoritá

a

régi

nyelvészeti

iskolák

eljárásmódját

azon

újabb módszer , mely a gyermeknek , saját anyanyelve elsa
játitása alkalmával követett , öntevékenységét veszi alapul.
Az e helyen követett módszereket a

„ Batterseai

tanintézet

tudósitványa “ ekként irja le : „ Az egész előkészitő tanfolyamon
főleg szóbeli tanitásra szoritkozunk , de a mely a mennyire
csak lehet a természetre való hivatkozással van felvilágositva .“
S igy van az egész tanfolyam keresztül vive.

A könyvnél

külöztetés rendszere , ép úgy mint korának egyéb rendszerei
tették ,

sokkal

többet

bibelödött

általok jelzett dolgokkal .

a jelvényekkel,

ismételni tudása ; jelentésöket

batos

mint

az

Födolognak tartaték a szavak sza
valjon érti- e az illető ,

azzal mitsem törődtek ; igy a szellem föl lett áldozva a betű
kedvéért. Elvégre belátja a világ , hogy ez esetben ép úgy
mint másban , nem épen véletlen azon eredmény , mely sze
rént

a

mily

mértékben

figyelünk

a jelre ,

oly

mértékben

65

hagyjuk

figyelmünkön

kivül

a jelzett

Montaigne régen megmondá :
pas sçavoir.“

dolgot ;

vagy

„ Sçavoir par coer

A könyvnélkülöztetéssel

együtt,

a

vele

szabály magoltatás is hanyatlásnak indult.

mint
n'est

közel

rokon

Az újabb módszer

nyomán , elébb az egyenkénti tények közöltetnek a növen
mely mód
dékkel, s csak azután az általános szabály ;

szer – mint a Batterseaï iskola tudósitása

mondja — habár
volt tànitásmód

tökéletes ellentéte is az eddig szokásban

nak , mely a szabályt ismertette meg először “ , mindamellett
a tapasztalás ezt bizonyitotta be igaznak .

A szabályok nyo

mán való tanitás , ma már el van itélve , mint a mely csak
felületes ismeretet bir közölni , - a megértetésnek csak lát
szatát nyujtja , de valóságát nem.

Elpuhitónak s hatálytalan

nak bizonyult be azon eljárási mód , mely a vizsgálódás
kimunkált eredményét közli , de magát a vizsgálódás folya
matát

elmellőzi.

Meg

kell

elébb

az

általános

igazságért

szolgálni annak , a ki állandó hasznát kivánja venni.

Ezen

1
mondás

„ könnyen jött ,

könnyen ment “

ságra , hanem a tanultságra is ráillik.

nemcsak a gazdag

Mig az észbe

elszige

telten beszuszakolt szabály , mivel egyéb tartalmához nincs
úgy oda kapcsolva , mintha abból nőtt volna ki - mindun
talan elfelejtetik : az elv , melyet a szabály különben is csak
darabonként fejezett ki ,
munkálva ,

ha maga az

értelem

maradandó birtokká válik.

által lett ki

A szabályok szerént

tanitott ifjút mindig akkor lepi meg a tengeri vihar , mikor
mentő készülete nincs vele : ellenben az elvek szerént tanitott
ifjú

ép

oly

könnyen

megold

valamely

új

esetet ,

mint

a

régit. A szabályok szerént képzett s az elvek kikutatására
szoktatott ész között oly különbség van , mintha ugyanazon
anyaghalmazt egy izben össze -vissza zilálva ,

más

izben ' vi

szont szerves , s minden részeiben összefüggő teljes egészszé
alakitott állapotban szemlélnénk.

Az ész ez

utóbbi jellemző

alakjának kettős előnye van a másik felett, egy részről
ennek alkatelemei szorosabban összefüggenek mint amazé ,
más részről pedig - a mi ennél sokkal többet ér
ez ku
5
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tatásra , önálló gondolkodásra s fölfedezésre is képessé tesz ,
mig amaz erre egyátalán alkalmatlan . S ne tessék képzelni,
mintha ez csak hasonlat volna : sőt inkább betűről- betüre igaz.
Mihelyt valaki az egyes különálló tényeket akként birta cso
portositani, hogy általános törvény látszik mintegy ki belőle
akár alanyi akár tárgyi oldaláról tekintsük is e tüneményt
saját ismereteit tette általa rendszeresebbekké ; s mentül mesz
szebbre haladt valaki az ily rendszerezésben : észképessége ez
1
alatt annál nagyobbra növekedett,
Mivel a szabályok helyét elvek foglalák el s ezzel kar
öltve az elvont tantételek tanitásának is mellőztetni kelle mind

T

addig , mig csak azon tényekkel , a melyekből elvonva lettek ,
tökéletesen meg nem barátkozott az ész : ebből

folyólag sok

azelőtt a tanpálya elején már tanitni szokott tantárgy annak
meglehetősen késői szakára hátráztatott. Ezt tanúsitja amaz
óriásilag ostoba szokásnak , mely

szerént már

nyelvtanra tanittattak : elhagyása. Marcel M. is azt mondja :
9Minden tétoya nélkül állithatni, hogy a nyelvtan nem kiin
duláspontnak , hanem az épület betetőzésére való. “ Vagy Mr.
Wyse okoskodása szerént : „ A nyelvtan valamint a mondattan
csak szabály -gyüjtemény. Szabályt csak gyakorlat útján gyüjt
hetni; mivel behozási műtét eredménye , mely miatt viszont
hosszas buvárlat s számtalan tény összehasonlitása válik szük
ségessé . Egy szóval a nyelvtan , a nyelvnek tudománya , böl
csészete. A természet működését tekintve nem a tudománynyal
kezdik sem az egyesek sem a nemzetek pályájokat. Beszéltek
sőt költeményeket is irtak az

1

a gyermekek

emberek már évekkel azelőtt ,

mire valakinek nyelvtant vagy költészettant irni eszébe jutott.
Bizonyára nem várt addig az okoskodással a világ , mig megirta
Aristoteles logicáját .“ Vagyis valamint a nyelvtan a nyelv
lett megalkotva : úgy a nyelvtudása után is
kellene tanitani. Oly következtetés ez , melyet szükségképe
előállása után

ninek fog mindenki tartani, mihelyt elismeri a faj és egyén
fejlődése közt levő rokonságot.
A régi gyakorlat alásúlyedése után előállt újabb eljárási
módok közül legfontosabb a szemlélő tehetség erőinek rend

1
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szeres gyakorlása.

Végre be kezdik látni a vakság hosszú

századai után az emberek , hogy a természet által a gyermekbe
oltott önkéntes szemlélödési vágynak van valami jelentősége
8 haszna. A mit hajdan céltalan cselekvésnek , játéknak vagy
a körülmények szerént kártételnek tartottak , ma oly ismeret
szerzési módnak ismerjük el , amelyen alapszik minden későbbi
ismeretszerzés lehetősége. Ebből származott a tárgy ismer
tető leckék behozatala , melyeknek alapeszméje jó , csak
kivitele rosz. Ma már van jelentése a nevelés terén Baco ama
mondásának , hogy a természettan a tudományok anyja. A
dolgok látható s tapintható tulajdonainak alapos isinerete nélkül
gondolataink

okvetlen

hibásak ,

következtetéseink téveseks

minden munkánk sikertelen fog lenni.

„ Ha érzékeink fejlesz

tése elhanyagoltatik , az egész későbbi nevelés oly álomkórossá ,
ködössé s képtelenné válik , melyből kigyógyitani nem lehet. "
És csakugyan, ha jól megfontoljuk a dolgot, be kell ismer
nünk , miként alapos észlelet minden nagy sikernek anyja.
Nemcsak a művész , természetbúvár s általában a tudomány
embere veszi ennek hasznát; nemcsak a kórtünetet pontosan
megállapitani kivánó orvosnak kell erre támaszkodnia , sőt a
gépészre nézve már annyira fontos , hogy nehány évet épe
miatt a műhelyben töltetnek vele , hanem még a bölcsész is
alapjában véve oly ember , ki a dolgoknak mások által észre
nem vett viszonyait észleli ; sőt a költő is oly egyén , ki a
természetben oly szépségeket lát meg , melyeket más is fel
felismer , mihelyt ez rájok mutatott, jóllehet az elõtt észre
nem vett volna. Az élénk s teljes benyomások végtelen szük
séges voltát nem hangsúlyozhatjuk soha eléggé. A bölcsesség
szilárd épületét korhadt anyagból nem lehet fölépiteni!
Mig egy részről kiment divatból ama régi módszer, mely
az igazságot elvont alakban szokta közleni: ezzel párhuzamosan
egy oly módszer fejlődött ki , mely azt élő összetességében
mutatja be. Az exact tudományok elemi adatait ma már ép
úgy mint a felületet, izt , szint, szagot közvetlen szemlélet
útján tanitják.

Ezt mutatja a számtani tanitás kezdeténél a

számoló -gép alkalmazásba vétele.

A tizes rendszer magyará
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zatánál De Morgan tanár eljárási módjából is ez tűnik ki .
Marcel M. nagyon helyesen sutba vágván a súly s kiterjedtség
mérésének táblás kimutatás szerénti, ő divatú tanitás módját,
egyenesen a valódi ölet , lábat , fontot, latot , itcét s messzelyt
veszi elő s tapasztalat által fedezteti föl egyiknek a másikhoz
való viszonyát . A földrajz s mértan tanitásához alkalmazásba
vett földfelület s szabályos testek mintái is mind ez osztályba
sorolható tények. Mind ezen módszereknek közös jellemvonása
az , hogy mindegyik gyermek eszét szintoly fejlődési folyama
ton vezetik át , a melyen nagy egészében az emberiség észfej
lödése keresztül ment. A szám , alak , a helyzetek egymáshoz
való viszonya eredetileg mind tárgyról lett elvonva , ennélfogva
midön ezen igazságok tárgyilagosan tanittatnak a gyermeknek ,
sajátkép csak azon tanmódot utánozzuk , a melyen a faj ke
resztül ment. Majd tán lassan lassan azt is belátjuk , hogy
másként nem is birja e dolgokat megtanulni a gyermek ; mert
ha elvont alakban ismételtetjük is vele , az elvontnak csak
akkor lesz előtte valami értelme , ha kitalálja , hogy ez egy
szerűen annak szavakba öltöztetése , a mit öneszével már azelőtt
észrevett .
Azonban minden életbe léptetett változás közt a legna
gyobb jelentőségű azon törekvés , mely az ismeretszerzés útját
gyötrő helyett gyönyörteljessé kivánja alakitani; mely törekvés
ama többé kevésbé határozott észrevételből vette eredetét, mi
szerént azon észbeli munka válik a gyermek egésségére , a
melyet szeret ; s megforditva.

Mind inkább terjed azon véle

mény, hogy bármi iránt támadjon a gyermekben tudvágy, ez
annak jele , miként az ész már képessé lett annak elfogadá
sára , s növekvése szempontjából szüksége van rá ; más oldalról
a tanulmánytárgy iránt érzett undor azt mutatja, hogy vagy
korán erőszakoltatik az észre , vagy megemészthetetlen alakban
tálaltatott elé. Ezért törekesznek mai napság a gyermekne
velést mulattatóvá s minden nevelést vonzóvá tenni .

Ezért

bizonyitgatják a játék hasznos voltát. Ezért védik a dajka
dalok s tündérmesék jogosultságát. Naponként jobban - jobban
áz ifjúság véleményéhez idomitjuk nevelési tervjavaslatainkat.
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Minduntalan ezt kérdezzük : szereti- e a gyermek a tanitás e
vagy ama nemét ? kápadoz -e hozzá ? „ A változatosság utánni
vágyát ki kell elégiteni -- ezt mondja Marcel M. - csakhogy
kiváncsiságának kielégitése egyúttal : tökéletesbülésére is szol
Másutt meg ezt mondja : „ elébb abba kellene
gáljon .“
hagyni a lecke-órákat , mint mikor már a gyermekén meglát
szik , hogy belefáradt.“
is.

S ez áll a későbbi nevelés folyamáról

A rendszer változás kitetszik az iskolai óraközök , mezei

kirándulások , mulattató olvasmányok , karénekek s több ezek
hez hasonló jellemző tények behozatalából .

A remetéhez illő

szigor tűnő félen van úgy az iskolából , mint az életből; s azon
próbakő , mely a politikai törvényhozás megismertetője,
valjon igyekszik -e a nép boldogságát előmozditani — az iskolai
s gyermekszobai törvényhozás próbakövévé is kezd válni.
Mi már e különféle változásokban a közös jellemvonás ?
Nemde a természet által követett módszerekhez hasonlóvá lenni
törekvés.

Ezt mutatja a kora érettség eröltetésének abban
hagyása , -- a mely ellen maga a természet is fellázad , - az
első egynehány évet inkább a tagok s érzékek

gyakorlására

szánják. Ezt mutatja a szabályok szerénti tanitásnak meg
szüntetése s az elvek szerénti tanitásnak , – mely abból áll,
hogy az általános elvek csak akkor adatnak a növendék elé ,
mikor már sok oly egyenkénti ténynek jutott birtokába , mely
az elvnek alapul szolgálhat - mind nagyobb körben
dése.

elterje

Szintén erre céloz a tárgyismertetések behozatala.

Ezt

tanúsitja azon körülmény is , hogy a tudomány elemei ma már
tárgyilagosan s nem elvontan tanittatnak. Mindenek fölött pedig
ezen szándékot árulja el ama törekvés , mely a tudománynak
minden áron vonzóvá s igy elsajátitásának gyönyörteljessé te
vésében nyilvánul. Mert valamint a természet törvénye szerént
ama megelégedés , - melyet minden állat érezni szokott, midőn
oly működést hajtott végre , melyet szükségkép meg kell
tennie , – ösztönül szolgál a cselekvés folytatására ; valamint
a kisded önnevelésénél ama gyönyör , melyet gyöngyeinek ha
rapdálása , játékszereinek darabokra szakgatásából merit , szin

tén oly működésnek lesz szülőjévé , mely által a tárgyak tulaj
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donságaival

megismerkedik : úgy

szintén

akkor is

csak

a

természet követelményének hódolunk s csak az élet törvényei
hez alkalmazzuk eljárásunkat, midőn oly tárgysorozatot s oly
tanmódot állapitunk meg , mely a növendéket leginkább érdekli.
Ekként a Pestalozzi által rég hirdetett azon tan felé
vagyunk útban , mely

szerént a nevelés , úgy egymásutánja

mint módszere tekintetében , az észfejlődés természetszerű lefo
lyásához tartozik alkalmazkodni, mert a tehetségek önkéntes
fejlődése bizonyos rend szerént szokott történni, s erre nézve
az ismeretek bizonyos faja kivántatik meg ; a mi kötelességünk
már kitudni a fejlődés ez egymásutánját s megadni a kellő
ismeretfajt. Mindazon javitás, melyre föntebb céloztunk, csak
ezen általános elvnek kiván némileg alkalmazása lenni. — Már
a tanitók is kezdik ezt pöngetni; a tanügyi irodalom pedig
mind jobban hangsúlyozza.

Azt mondja Marcel M.: „ A ter

mészet által követett módszer , minden módszerek ős jellem
alakja .“ Wyse szintén azt irja , hogy „ A nevelés akkor telje
siti életfeladatát, ha a növendéket képessé teszi önmagának
célszerű kiművelésére. “

A tudomány segélyévél mentül isme

rősebbek leszünk a dolgok sajátságaival: annál több természe..
tes önállóságot veszünk bennök észre . Növekvő ismeretünk
mind jobban elveszi kedvünket az élet működési folyamába
való beavatkozástól. Miként a gyógyászatban a hajdani „ hősi
bánásmódot szelid bánásmód , s ezt igen gyakran szerelés nél
küli szabályos életrend váltotta fel, - továbbá miként beláttuk ,
hogy a csecsemők testét sem szükség idomitgatnunk papua
vagy egyéb divatú bepólyázás által, - sőt miként fölfedeztük ,
hogy hiába volna akármily ravasz börtön fegyelmi rendszeren
törni fejünket, a bűnös javulását semmi se mozditja úgy elő,
mint a természetes fegyelem , mely termelő munkásság által
tartatja fenn vele önmagát: akként a nevelésben is azt találjuk ,
hogy csak igy lehet sikert kivivnunk , ha eljárásunkat azon
önkéntes fejlődés szolgálatába rendeljük , melyen minden ész
körösztül megy , mi alatt érettsége felé halad.
Természetes , hogy ezen alapelvet, miként az anyag és
módszer elrendezésének meg kell a tehetségek fejlődési rende
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8 működési módjával egyezni, soha se mellőzték teljesen.

S

ez nagyon természetes , mivel ez alapelv oly világos , hogy ha
egyszer ki van mondva , majdnem magától érthetőnek látszik .
A tanitók bizonyos mértékig

okvetlen összeegyeztették vele

mindenkor tanfolyamaikat, azon egyszerű okból , mert a nevelés
csakis azon föltétel alatt válik lehetségessé. Soha sem taniták
a gyermeket addig hármas szabályra , mig csak az összeadásban
otthonos nem volt. Sőt gyakorlatok készitésére se szoritották ,
mielőtt egyes vonalra irni meg nem tanult. A kupszeletek
tanát mindig megelőzte

Euklides. Nem is ebben állt a régi

módszer hibája , hanem abban , hogy a mit általában kénytelen
elismerni, azt a részletekben tagadja. Holott ez az elv min
denüvé illik. Ha évek mulnak el a között az idő között,
midőn a gyermek két tárgynak egymáshoz való téri viszonyát
felfogni birja s a között a mikor teljes fogalmat

bir alkotni

magának a földről, mint oly gömbről, mely száraz és tengerből
állva, hegyek, erdők , folyók , városok által van födve, saját
tengelye s a nap körül forog ; — ha egyik fogalomról csak
fokonként emelkedhetik másikra, — ha a közbenesőleg képzett
fogalmak egymás után mindig magasabbak s bonyolultabbak :
nem nyilvánvaló -e , hogy kell egy bizonyos oly egymásutánnak
lenni e fogalmak közt , à melyet nem szabad mellőznie , hogy
minden magasb fogalom kisebbekből van csak összetéve , tehát
azokat föltételezi; s ha valaki az összetett fogalmat már akkor
a gyermek elé tálalja, mikor még alkatelemeinek nincs birto
kába, csak annál jár el kevésbé fonákul, ki a sorozat befejező
fogalmát elébb akarná közölni, mint a kezdőt.

Minden tárgy

elsajátitása alkalmával keresztül kell mennünk valamely mindig
bonyolultabbá levő eszmesorozaton .

Megfelelő tehetségeink fej

lődése csak ezek áthasonitásából áll; a mi kellőkép csak úgy
történik meg , ha kivánt rendbe jutnak az észbe.

S ha nincs

megtartva ez a rend, az a következménye, hogy közönynyel
vagy undorral fogadtatnak ; sőt ha a növendék nem bir kellő
értelemmel a hézagok esetleges kitöltésére , mint holt tények
úgy fognak elméjében heverni, hasznukat alig veszi, vagy ha
veszi is , nagyon keveset.
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Azonban kérdhetné valaki :

mi szükségünk

„ egyátalán

van a tanrenddel törődnünk . Ha igaz az , hogy az ész fejlő
désének is mint a testének , előre megszabott folyama van ,
ha önként fejlődik , - ha egy vagy más ismeretanyag utánni
vágy csak akkor támad , mikor az ész táplálása végett szükség
van rá ,
ha e szerént már önmagában is van oly valami, a
mely kellő időben , a kellő cselekvésmódra ösztönzi : akkor
minek avatkozzunk be egyátalán ? Miért ne biznánk a gyer
meket tökéletesen a természet vezérletére ? miért ne marad
nánk egészen semlegesek , hadd szerezzenek tudományt úgy a
hogy birnak ? miért ne lennénk végig következetesek ? Ugyan
S a
csak fogasnak látszik e kérdés. Valószinűvé tevén ,
dolog úgy is van - hogy az előadott tanok logicai következ
a teljes be nem avatkozás , a laisser faire, re
ductio ad absurdum által megcáfolna bennünket, képtelenség

ménye

nek bizonyitván be azt , a mit mi állitunk.

Holott , ha úgy

értelmezzük a dolgot , a hogy kell , állásunk nem válik egészen
tarthatatlanná. Egy pillantás a természetre meggyőz bennün
ket erről. Minél bonyolultabb a létrehozott szervezet, - ez
az élet törvénye -- annál tovább szorul élelem és védelemért
rokon szervezetre. Hogy e törvény már a növényvilágra is
ráillik , kitűnik abból, ha a parányi , gyorsan kifejlődő s ön
mozgással biró conferva ébrényt , a lassan fejlődő , számtalan
burokkal fedett s növekvése első idejére kellő tápanyaggal
ellátott fa -maggal

összehasonlitjuk.

Az állatvilágban is nyo

az ellentétek egész, sorozatán át azon monastól
kezdve , melynek önként kétrészre oszlott fele , már az elválás
percében , ép úgy nem szorul magán kivül másra , mint , nem
mozhatjuk

szorult az egész ,

föl az emberig ,

a kinek

sarja

nemcsak

hosszas méhben hordozáson megy keresztül, hanem élelemért
még később is anyja emlőjére szorul; midőn elvált , másoknak
kell etetni; midön enni megtanult , másoknak kell élelméről,
ruházatáról, lakhelyéről gondoskodni , mert teljes önfentartási
képességre csak tizenöttől húsz éves korában tesz szert. S
ezen törvény nemcsak a testre , hanem az észre is alkalmaz
ható .

Ész táplálék dolgában is felnőtt segélyére szorul minden
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magasb rendű teremtmény , kiváltkép pedig az ember.

Mivel

járni nem bir a csecsemő, szintén képtelen oly anyagok keri
tésére, a melyeken észrevevő képességét gyakorolhatná, mint
olyanokéra , a melyekkel gyomrát megtöltheti. Valamint saját
eledelét nem tudja elkésziteni : a különféle ismeretfajokat sem
birja áthasonitásra alkalmas alakba önteni.

Nyelvét , melyen

minden magasabb igazság megszerezhető , teljesen környezeté
től sajátitja el . Az oly példából , mint az aveyroni vad fiúé ,
legjobban kitetszik , mennyire hátra maradna fejlődésünk szü
léink s dajkáink segélye nélkül . Igy pedig , ha az ember
napról napra ellátja a gyermeket kellő minőségű , kellőleg
elkészitett tényekkel, és pedig akkor mikor épen szüksége
van rá s annyival a mennyi kell , elég tere nyilik eszének ép
úgy mint testének ,

tényleges táplálására.

Mindkét esetben a

szülék főkötelessége arról gondoskodni, hogy a növekvésre
megkivántató feltételek ne hiányozzanak. S valamint az
étel, ruha s lakás kiszolgáltatását is intézhetik akként, hogy
azzal a tagok s belek önkéntes fejlődését,
tekintsük bár a
fejlődés rendét vagy módját,
egyátalán nem gátolják : úgy
utánoztathatnak vele hangokat , vizsgáltathatnak tárgyakat ,
olvastathatnak könyveket, fejtethetnek feladatokat, -- ha csak
az
közvetett vagy közvetlen kényszert nem alkalmaznak ,
észfejlődés szabályos folyamának megzavarása nélkül;
de
sőt még nagyban elő is mozdithatják azt. E szerént a fönt
kimondott tanok elfogadásából,
nem
mint sokan vélnék ,
következik a
inkább

tanitás

tág tere
lyamnak.

abban

hagyásának

szükségessége ,

nyilik a munkás s kidolgozott

sőt

művelés -fo

Az általános észrevételekről a különösekre térve át , meg
kell jegyeznünk , miként a Pestalozzi rendszere alig valósitá
azt , a mit elmélete igért. Legalább úgy halljuk , hogy vannak
oly gyermekek , a kik nem épen gyönyörködnek leckéiben ,
sőt valósággal undorodnak tőle ; ' s adataink szerént a Pesta
lozzi-féle iskolákból nem került ki aránylag sok kitűnő egyé
niség : sőt a legtöbb alig ütötte meg a közép mértéket. Ezen
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nem igen csudálkozhatunk.
értelmes bánásmódtól

Minden készülék sikere főként az

Elcsépelt azon állitás , hogy az
ügyetlen mesterember még a legkitűnőbb szerszámmal is kon
függ.

tárművet készit ; s a rosz tanitó még a legjobb módszerrel is
kudarcot vall. Sőt a módszer jósága ily esetben épen a bu
kásnak válik okává ; mint — hogy a hasonlatot folytassuk
a szerszám tökéletessége, gyakorlatlan kézben , az eredmény
tökéletlenségének lesz kútforrásává. Valamely egyszerű válto
zatlan , úgy szólván gépi tanitásmód még a legköznapiabb
elme által is elkezelhető , – sőt a mi kis hasznot eredmé.
nyezni bir , még azt is megteremheti ;
azonban a tökéletes
vagyis olyan rendszer alkalmazásához , mely az ész minden
külön tehetségéhez külön szerkezettel rendelkezik , mely min
den külön cél elérésére külön eszközt használ - akkora elme.
tehetség kivántatik , a mekkorával kevés tanitó bir. Még a
kötő iskolai tanitónő is képes syllabisáltatni; 8 a botcsinálta
tanitó is begyakoroltathatja növendékeivel a szorozó táblát.
Azonban ha valaki a betűk jelentését akarja használtatni
nevok helyett, vagy
útján ohajt tanitani ,

számviszonyokat tapasztalati összetétel
ehhez már egy kis ész is felférne , S

ha a tanulmányok egész sorozatán keresztül ilyészszerű
eljárást kivánna követni, ehhez már oly nagy itélő , feltaláló
tehetség, annyi észbeli rokonszenv , elemző képesség kiván
tatik , a mennyi alig lesz a nevelésre szentelhető , mig a ta
nitói hivatal ily kevés becsültetésben részesül. Valódi nevelést
csak valódi bölcsész adhat. Itélje meg kiki, mily kilátás van
most egy bölcsészi nevelésmódszer keresztül viteléhez. Mikor
a lélekről oly keveset tudunk még , mint mi tudunk , s mikor
abban a kevésben is oly tudatlanok a tanitók , mint a
mieink , - bizony akkor nem sok esélye van a sikerre azon
nevelési módszernek , mely lélektani alapra van fektetve !
Egy másik akadály s elkedvetlenitő körülmény akként
állott elő , hogy Pestalozzi elvét összezavarták azon alakokkal ,
a melyeket az időnként magára öltött. Mivel bizonyos tervek
a hozzájok kötött reménységet cserben hagyták , a velek
összekötött tan is hitelét vesztette : mert azt nem vizsgálták
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meg , valjon e tervek a tannal megegyeznek -e ? A mint ren
desen szokott történni az összetes s nem az elvont szerént
itélvén az emberek : itt is a gyakorlat hibáiért az elméletet
kárhoztatták . A gőzgép csinálására irányzott első kisérlet
sem sikerült , tehát ebből is lehetett volna azt következtetni ,
hogy a gőzt nem lehet mozgató erőül felhasználni. Tartsuk
azért folyton szemünk előtt, hogy bár Pestalozzi alapeszméi
igazak , de alkalmazásukban gyakran tévedett.

Még bámulói

is azt irják Pestalozziról, hogy inkább helyes ösztöne által
vezetett , mint rendszeresen gondolkozni biró ember volt , ki
alkalomszerüleg találta csak el az igazat. Legnagyobb sikerét
Stanzban akkor vivta ki, mikor se könyve se más taneszköze
nem volt , mikor „csakis arra irányzá figyelmét , hogy eltalálja
minden percben miféle oktatásra szorultak leginkább gyerme
kei1 , S mi módon kapcsolhatná ezt legcélszerűbben össze
előzőleg birt ismereteikkel.“ Hatalmának legnagyobb részét

nem szépen kifőzött nevelési terveinek , hanem azon erős
rokonszenvének köszönheté , mely gyorsan észrevéteté vele ,
ha a gyermek valami nehézségbe ütközött vagy valami hiányt
szenvedett. De az ekként időről- időre hatalmába keritett igazsá
gok logicai rendbe sorozására s kifejtésére már nem volt képes ;
ezt nagyobbára segédeire Kruesi, Tobler , Buss , Niederer és
Schmiedre kellett biznia . Ennek azután az lett a következ
ménye , hogy mind saját tervei részletes kidolgoztatásukban ,
mind a melyeket együtt találtak ki, számos emészthetetlen
séget s következetlenséget tartalmaznak .
szeréről ,

Gyermekszobai mód

melyet „ Az anya kézikönyvé“ -ben ir le ,

mely

a

test különböző részeinek elnevezésével kezdődik , azután hely .
zetökre s végre egymással való összeköttetésökre megy át , –
nagyon könnyen bebizonyitható , hogy az észfejlődés kezdet
leges állapotával egyátalán nem vág össze . Csaknem teljesen
fölösleges az anyanyelv tapitásának általa ajánlott azon módja ,
hogy alaki gyakorlatokból álljon a szayak jelentése s a mon
datok szerkesztés módja körül, s a növendékkel sok időt ,
munkát s boldogságot pazaroltat. A földirati leckék terve
tökéletesen Pestalozzi ellenes. S gyakran még tökéletesen

76

egésséges terveit is elrontja a hiányosság vagy a régi
szerhez való ragaszkodás.
életbe léptetett általános

rend

E szerént mig a Pestalozzi által
elvek

mellett egész

teljességökben

kardot foghatunk : azt hisszük , hogy tüzetesebb módszereinek
birálat nélküli elfogadása nagy veszedelembe döntene.

Mivel

azt látjuk , hogy az emberiség folyton hajlandó volt szent és
sérthetetlenné avatni azon külalakot s műfogásokat, a melyek
kiséretében valamely nagy igazság örökségül maradt reá ,
mindig kész volt eszét a próféta előtt meghajtani s annak
minden szavára esküdni, – az eszme külalakját maga az
eszme

helyett

elfogadni - mulaszthatatlan

kötelességünk

a

Pestalozzi rendszer alapigazságai s az ezek forgalomba hoz
hatása miatt kitervelt

segédeszközök közt levő

különbséget

erősen hangsúlyoznunk , s kiemelnünk azt , hogy mig az
egyiket megingathatlan ténynek tartjuk : addig a másik való
szinüleg a helyes irány körrajzánál nem egyéb .

Sőt tudomá

nyunk fejlettségi fokát tekintve , bizvást rá mondhatjuk , hogy
a dolog valóban úgy van. Mielőtt a nevelési módszerek a
tehetségek fejlés módja s rendjével öszhangzó jellem s beosz
tással

láttathatnának

el :

szükség

volna

kissé

alaposabban

megbizonyosodni a tehetségek kifejlődésének mikéntjéről.

Ek

koráig nehány általános fogalmat szereztünk csak e pont felől.
S mielőtt elmondhatnánk , hogy birjuk már azon tudományt,
melyre a nevelés műtana alapitható : ezen általános fogalmakat
részletesen ki kell fejtenünk , s számtalan tüzetes tétellé ido
mitanunk . S ha már tökéletesen kipuhatoltuk , hogy az ész
tehetségek mily egymásután s vegyület szerént szoktak

mű

ködésbe jönni : hátra lesz még mindegyiknek lehető gyakorlási
módjai közül azt kiválasztani, mely természetes működés
módjának legjobban megfelel.
legelőrehaladottabb

Világos e szerént, hogy még

tanmódjainkról sem tehetjük fel, mintha

eltaláltuk volna velek az igazit , vagy legalább közel járunk
ahhoz .

Ha tehát az olvasó figyelmére méltatja a Pestalozzi elvé
s gyakorlati eljárása közt tett különbséget, s a felhordott
okokból belátja , hogy ez utóbbi csakis hiányos lehetett , kellő
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értékére szállithatja le a rendszer iránt is sokak által hangoz
tatott elégedetlenséget ; s látni fogja ,

hogy a Pestalozzi esz

méje még ezentúl várja megvalósittatását . Egyébiránt ha az
ép most mondottakból azt következtetné, hogy e megvalósitás
jelenben kivihetetlen , s minden igyekezetünket az előzetes
kutatásokra kellene forditanunk : erre azt feleljük , hogy bár
igaz miként alakjára s
tervezetet csakis azután

anyagára nézve tökéletes nevelési
lehet megállapitani , ha elébb az

észleges lélektan felől tisztába leszünk , mindamellett bizonyos
vezérelvek segitségével a tökéletes nevelési tervezet felé meg
közelitő előmunkálatokat

már is

vizsgálódás útját előkészitsük ,
számlálni.

Egynéhányat

tehetünk .

Hogy a további

ezen elveket fogjuk most elő

ugyan

már

a

megelőző

lapokon ,

jóllehet futólagosan , érintettünk ; azonban nem árt most logicai
rendbe sorolnunk elő .

1.

A nevelésben egyszerűről haladjunk az

összetettre :

ez oly igazság , a melyet nem mondhatjuk hogy bizonyos
mértékben mindég ne alkalmaztak volna , - habár nem is
nyiltan , se következetesen.

Az ész fejlődik.

Miként minden

fejlődés alá vetett tárgy , ez is. egyneműről halad a külön
neműre : ennélfogva a szabályszerű nevelésmódnak is e foko
zatos haladást kell megtartania , mivel ez csak tárgyilagositása
amaz alanyi müfolyamnak . Továbbá ha ez alaptételt ekként
értelmezzük , tapasztalni fogjuk , miként sokkal szélesebb kör
ben alkalmazhatjuk , mint első tekintetre gondolná az ember.
Mert a benne rejlő észelv azt követeli, hogy minden tudo
mányágban ne csak az egyszerűről haladjunk az összetettre ,
- hanem igy járjunk el magával az egész tudománynyal szem
ben is . Mivel az észben is eleintén csupán néhány tehetség
működik , s fokozatosan , egymásután lépnek fel a többiek , s
csak legutoljára birja minden tehetékének együttesen hasznát
venni: a tanitást is csak néhány tantárgygyal kellene meg.
kezdeni , s fokonként egy-kettővel szaporitani , s utoljára le
hetne keresztül át minden tantárgyat együttesen felölelni. Ne
csak részleteiben haladjon tehát a
Összetettre , hanem összeségében is.

nevelés

egyszerűről

az
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2. Miként minden fejlődés, úgy az észé is , határozat
lanról halad a határozottra . A szervezet többi részeivel együtt
az ész is csak teljes korunkban éri el fejlödésének tetőpont
s . a mily arányban halad előre szervezetének fejlődése :
oly arányban növekszik működésének szabatossága is . Valamint
a mozgás s beszédben tökéletlen az első nehány kisérlet : úgy
az első észrevételek s gondolatok is nagyon határozatlanok .

ját ;

Mint az állatvilágban a szem azon kezdetlegesről, mely csak
világosság s setétség közt levő különbséget birja észre
venni, halad ama tökéletes felé , mely nemcsak a szinnek
különféle nemeit s fokozatait, hanem az alak minden részleteit
a

is a legnagyobb pontossággal fel birja fogni: az ész is úgy
egészben , mint egyes tehetségeit véve , a tárgyak s cselekvé
sek közt levő legdurvább különbségek észrevételén kezdődve ,
fokonként emelkedik finomabb s határozottabb különbségek
észrevétele felé . Ez általános törvényhez kell nevelési mód.
szereinknek is alkalmazkodniok . Szabatos eszmékkel nem le
het s ha lehetne is , nem volna kivánatos megtölteni az észt.
Az igaz , hogy ez eszmék burkául szolgáló szavakat nagyon
fiatal gyermekkel is elsajátittathatjuk ; s azt is hiszi akárhány
tanito , ki ezt tenni szokta , hogy már azzal , ha a szóburkot
pontosan megtanulta a gyermek , magát az eszmei tartalmat
is megszerezte. Azonban egy kis vallatás az ellenkezőről győ
zödtetné meg. Meglehet az sülne ki, hogy a szavak jelenté.
sével, vagy épen nem , vagy csak alig törődött a gyermek
midőn emlékezetébe véste : vagy pedig csakis nagyon homályos
sejtelmet szerzett magának róla . A gyermek csak azon mér
tékben érti meg az előrehaladt tudományban divatozó pontos
a mily mértékben szaporodó tapasztalata
határozottabb fogalmak szerkesztésére képesiti, vagy észlelései

meghatározásokat,

folytán évről-évre mindinkább észre birja venni azon kevésbé
szembeszökő tulajdonságokat, melyek által a régebben egynek
tartott dolgokat s műveleteket megkülönbözteti, a mily mérv
ben akár az időben , akár a térben együtt létezni szokott tüne
ménycsoportokkal, gyakori ismétlődésük folytán megbarátko
zott , s a viszonyok különféle osztályát , egymást kizáró jellem-
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vonásaik észrevevése által, pontosan körvonalozni birja. En
nélfogva kiindulás pontul, a nevelésben durva ismeretekkel is
be kell

érnünk .

Törekedjünk

ezeket fokonként

világosab

bakká tenni, oly tapasztalat szerezhetésének előmozditása által ,
mely eleintén a nagyobb , később pedig a mind kevésbé szem
beötlő hibák kijavitására teszi képessé a növendéket. A
mányos formulákat pedig csak azon arányban
mily arányban halad a fogalmak tökéletesülése.
3. Ha azt mondjuk ,

tudo

közöljük ,

a

hogy előadásaink az összetessel

kezdődjenek s az elvonttal végződjenek , ezt sokan a megelőző
elvek némi ismétlésének fogják tartani.
súlyoznunk

kell ezen szabályt,

Mindamellett

ha másért nem ,

hang

legalább a

végett, hogy megmutathassuk bizonyos esetekben , mi a való
ban egyszerű s összetett.

Mert szerencsétlenségre sok félreér

tés uralg e pont felől. Azt hitték ugyanis sokan , hogy azon
általános forraula , melyet valamely egyenkénti tárgyak cso
portjának kifejezesére találtak fel az emberek ,
tényt kötvén egy egészszé össze ,

s mely több

azok felfoghatását is egy

szerűbbé tette :. a gyermek felfogását is egyszerűsitni fogja .
Azonban feledik , hogy az általános , csak azon részletes igaz
ságok tömege ellenében egyszerű , a melyeket magába ölel ,
de összetettebb mint egyenkéntiségében tekintve akármelyik
S az általános csak akkor könnyit
ezen igazságok közül
az emlékezeten s segit az észen , ha ez egyenkénti igazságok
ból sokat bir már , – de ha ezek hiányoznak belőle , szükség
képen titokká fog válni rá nézve. E szerént összezavarván a
tanitók e két nembeli egyszerűsitést, folytonosan hibáztak az
„ alapelvekből“ kiindulással; mely eljárás habár látszólag nem
is , de valósággal csakugyan ellentétbe van azon alapszabály
lyal , melynélfogva az észt példák közvetitése folytán kell az
elvekkel megbarátkoztatni, e szerént különösről haladjunk az
általánosrá , tárgyilagosról az elvontra.
4. A gyermek nevelésének módja s beosztása feleljen
meg az emberiség történeti fejlődésének . Más szóval az isme
ret előállása az egyénben is azon folyamatot kövesse , a melyet
a faj által szerzett ismeret követett. Szorosan véve ez elvet
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már

beburkolva

kimondottuk ,

minthogy

mindkettő

fejlődés

folyamat: ennélfogva hódolniok kell a fentebb hangsúlyozott
általános fejlődési törvényeknek , és igy egymással is meg
tartoznak egyezni. Különösen azért értékes e párhuzam , mert
a részletes műszabályok megalkotását nagyon könnyiti. Ha
nem csalódunk Comtenak köszönheti a társadalom ez elvet ,
mert ő mondta ki először , s bölcsészetének ez egy adatát el
fogadhatjuk , ha a többiért nem lennénk is hajlandók kezes
séget vállalni. Ezen tantételt mindennemű elmélettől független
oly két okkal lehet támogatni, melyek közül egy is elég be
bizonyitására. Ezek egyikét az átöröklés törvénye szolgáltatja ,
ha lehető messze kiható következményeivel együtt tekintjük.
Ugyanis ha igaz az , hogy épúgy jellem , mint külalak dolgá
ban a maradék elődeire szokott ütni , ha igaz , hogy némely
értelmi tünet , teszem fel örültség , valamely család mindegyik
nemzedékénél, életkoruk ugyanazon szakában elő szokott for
dulni, s ha egyes egyénektől, a hol a számtalan megholt ős
vonása nehány élőével keveredve nagyon elhomályositja e tör
vényt,

nemzeti jellemalakokra

hogy a köztök

levő ellentét

térünk

át se megjegyezzük ,

korszakról-korszakra

állandóan

megmarad , ha nem feledjük, miként e jellemalakok közös
törzsből eredtek s a köztök levő különbség ennélfogva csakis
az egymásra következő nemzedékekre ható , változást előidéző
körülmények befolyásától eredett, s ezek viszont ugyanennek
felhalmozódott hatását szálliták át maradékaikra , ha látjuk
miként e különbség most már úgy által ment å szervezetbe ,
hogy például a francia gyermek még ha külföldön nevekedik
is fel, francia férfivá lesz , s ha az ekként példákkal világo
sitott törvény igaz az egész természetről , még az észt is hoz
záértve : akkor igaz az is , hogy ha van oly rend , mely sze
rént az emberi nem különböző ismeret fajait elsajátitotta ;
mindegyik

gyermekben

oly

képesség fog fejlődni,

melynél

fogva ' ugyanazon ismereteket ugyanazon rendben sajátitja el.
Sőt ha még lényegileg közönyös volna is e rend : könnyebbé
tenné a nevelést, ha az egyéni ész az általános ész által meg
futott pályán vezettetnék. Azonban e rend lényegileg nem
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közönyös ; s ez az oka , mért kéne a nevelésnek a művelődés
ismétlődésének lenni kicsiben . Bebizonyitható egyfelől az , hogy
fővonásaiban ezen történeti egymásután szükségkép alakult
ekként ; másfelől pedig az , hogy ugyanazon okok hatnak a
gyermekre is , melyek a fajra hatottak irányadólag . Nem
szükség ez okokat tüzetesen tárgyalnunk ,

elég ha rá muta

tunk azon tényre , hogy mivel a tünemények közé helyezett
s azok felfogására törekvő emberi ész minden tárgyról szer
zett jelen ismeret fokát végtelen sok összehasonlitás, gondol
kodás , kisérlet s elmélet után érte el meghatározott úton ha
ladva ; ebből okszerüleg azt lehet következtetni,

hogy az ész

és tünemények közt oly viszony van , mely gátot vet ez is
meretnek más úton lehető elérése elé, s mivel a tünemények
hez minden gyermek szint ily viszonyban áll : ők is csak
ugyanazon úton juthatnak el hozzá. Ha tehát azon kérdés
akarunk határozni, melyik a helyes nevelésmódszer :
nagy segitségünkre szolgál , ha elébb a polgárisultság haladá
sának módszerét vizsgáltuk meg .

felett

5. E vizsgálat többek közt eme következményre juttatna
bennünket , hogy a tanitás minden ágában a tapasztalatiról
haladjunk az észszerűre. Az emberi fejlődés folyamán minden
tudomány bizonyos megfelelő mesterségből állott elő. Egyén
és faj egyiránt azon szükség alá levén rekesztve , hogy csakis
a tárgyilagoson keresztül juthasson el az elvonthoz , mielőtt
tudomány jöhetne létre, gyakorlatnak s tapasztalatból elvont
általános igazságoknak kell az útat megegyengetni. A tudo
mány rendszerezett ismeret , s mielőtt ismeretünket rendszerez
hetnénk,

valamilyet birnunk kell elébb.

Minden tanulmány .

hoz ennélfogva tapasztalatnak kellene bevezetőül szolgálni,

s

csak azután kezdődnék az okoskodás , ha észrevételekből kellő
alap gyüjtetett hozzá. E szabály alkalmazásának felvilágositá
sára idézhetnénk azon újabb eljárás módot , mely szerént nem
a nyelv tudása előtt tanitják a nyelvtant , hanem az után ;
mint szintén a távlattant is gyakorlati rajzoktatással szokták
bevezetni. Egyébiránt helylyel-közzel még több alkalmazás
móddal is szolgálunk.

6
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6. A fentebbi általános elvből még egy más , még pedig
eléggé nem ajánlható következmény folyik ,

az nevezetesen ,

hogy a nevelésben az önképzést a lehető legnagyobb mérvben
kellene gyámolitani. Oda kellene hatni , hogy a gyermekek
magok erejéből nyomoznának mindent s vonnának a kinyo
mozott tényből következtetést. A lehető legkevesebbet kellene
megmondani nekik ,
velök.

s a lehető legtöbbet felfödöztetni
Az emberiség is főként önképzés által haladt; s hogy

a ki boldogulni akar némileg ez úton kell járnia ,

az önkép

zett egyének által kivivott fényes siker számos példája eléggé
mutatja.

Mint a közönséges iskolai képzés nyomán

felnevel

tekben azon meggyőződés vert gyökeret, hogy a nevelés csakis
azon modorban valósitható , kivihetetlennek tartják azt , hogy
a gyermekek önnön maguk tanitói lehessenek .

De ha meg .
gondolják , miként a körülöttünk levő tárgyakról szerzett azon

ismerethez ,

melyet a gyermek életének első éveiben gyüjt ,
minden segitség nélkül jutott, ha eszökbe jut , miként a gyer

mek önmagától tanulá anyanyelvét,

ha fölveszik azon életta

pasztalatokat , azon iskolán kivül szerzett bölcsességet , melyet
minden fiú szerez magának ,

ha tekintetbe veszik azon rend

kivüli értelmességet, melyet a mindenkitől elhagyatott londoni
útcagyerek mindazon irányban tanusit , a melyben tehetségeit
felhasználhatá ;
magát

nemcsak

ha

meggondolják ,

ész

nélkül

hány ész nem

küzdte fel

kifőzött tanterveink

tömkelege ,

hanem még számtalan egyéb akadály dacára is :

akkor nem

fogják észszerűtlen következtetésnek tartani azt ,

hogy akár

melyik középszerű tehetséggel megáldott gyermek is , egy kis
segitséggel átlábolná az elé tornyosuló akadályokat, ha a tár
gyak kellő rendben s alakban adatnak elé . A ki vizsga szem
mel kiséri a gyermek eszében véghezmenő folytonos észlelést ,
kutatást a következtetést, vagy figyel a tehetségeshez mért
tárgyak fölött ejtetett éles megjegyzésekre, valjon nem venné-e
észre, hogy ha az ekként tanusitott tehetség ugyanazon kör
höz

tartozó tanulmányokra rendszeresen irányoztatnék ,

bizo

nyára azok fölött is úrrá birna lenni minden külsegély nélkül. ?
Saját ostobaságunkból s nem a gyermekéből ered azon szük
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ség ,

hogy

folytonosan kell

nekie

mindent

mondogatnunk.

Erőszakkal elvonjuk őt azon tényektől, a melyek iránt érdek
kel viseltetik , s a melyeket önmagától szorgalmasan elsajátit,
s oly tényeket vonunk elé , a melyeket bonyolultságuk miatt
meg nem ért, ennélfogva visszataszitók rá nézve. S mivel azt
tapasztaljuk , hogy jószántából nem teszi magáévá e tényeket,
fenyegetés

és

büntetés

ekként megtagadjuk

erejével

tömjük be elméjébe.

tőle azon

olyannal tömjük meg ,

ismeretfajt

melyet

Mig

óhajt ,

s

a mit megemészteni nem bir , beteges

állapotot idézünk elő eszében ,

s ennek folytán elundoritjuk

általában a tudománytól. És midőn részint az általunk okozott
bamba közöny következtében , részint tanulmányainak folytonos
alkalmatlansága miatt ,
nélkül megérteni ,

semmit se bir a gyermek magyarázat

s tanitásunknak pusztán szenvedélyes elfo

gadására törpül alá : ebből azt következtetjük , hogy a nevelést
szükségkép igy kell folytatnunk. Holott magunk idéztük
elő módszerünk által a gyámoltalanságot, mégis a gyámolta
lanságot hozzuk fel

mentségül módszerünk

mellett. Világos

ennélfogva, hogy a nevelők tapasztalatát észszerűleg nem
hozhatjuk fel cáfolatul az általunk védett rendszer ellen. A ki
ezt belátja , belátja azt is , miként a természet eljárási módját
bizvást követhetjük mindyégig , s célszerű segédlet által az
észt későbbi fokozatain is oly önmagát fejtővé tehetjük , mint
a milyen eleintén volt ; s csakis úgy hozhatjuk elő a legfelsőbb
erőt s munkásságot, ha ilyeténképen cselekszünk .
7. Minden képzési tervnek utolsó próbakövéül azon kérdést
kockáztathatnánk : okoz-e a növendékeknek gyönyörűséget
vagy nem ? Ha nem vagyunk e felől tisztában : vajjon valamely
tervelt eljárási mód összhangzik -e a föntebbi elvekkel : bizvást
ez ismertető jelhez folyamodhatunk.
véve

legjobbnak

látszanék

is

a

Sőt még ha elméletileg

tervelt

irány,

föl

kellene

hagynunk vele , mihelyt érdeket nem költ maga iránt , vagy
pedig ha költ is , kevesebbet mint talán más ; mert a gyermek
ösztöne megbizhatóbb vezér, mint a mi okoskodásunk . Az
ismerő tehetségre nézve , bizvást megnyugodhatunk emez
általános törvényben ,

hogy rendes viszonyok közt gyönyört
6*
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okoz , az egésséges cselekmény; ellenben a mi fájdalmat okoz ,
az nem egésséges.

Bár e törvény az érzelem körében még

most teljesen nem követtetik , de az ész körében , vagy legalább
az észnek a gyermek által kitüntetett részeinél ezen törvény
teljesen el van fogadva. Egyik , vagy másik tantárgy iránt.
mutatkozó azon ellenszenv , mely a közönséges tanitót annyira
bosszantja, nem született vele a gyermekkel, hanem csak saját
ostoba rendszerének

kifolyása.

Fellenberg

azt mondja:

„ A

tétlenség annyira ellenkezik a fiatal ember veleszületett haj
landóságával, hogy ha csak rosz nevelés következtében nem
állott elő , minden bizonynyal valami szervezeti hibával kell
összeköttetésbe lennie." S azon önkéntes munkásság , melyre
igy a gyermek
szata ,

hajlandó,

egyszerűen

azon

gyönyör

melyet az illető szervek egésséges gyakorlása

hajhá
szokott

előidézni. Az igaz, miként a felsőbb észtehetségek közül
néhányra, mely még a fajban nincs teljesen kifejlődve , öröklés
útján pedig még csak a legelőrehaladottabbak birják nagyobb
mértékben ,

rosszul hat

azon működés

mennyisége , melyet

teljesitni hivatva van. Azonban ezek bonyolódottságuknál fogva ,
a

művelődés

rendes

folyamában

csak

legutoljára

kezdenek

gyakoroltatni; ennélfogva jókelvén olyankor kerül rájok a sor ,

1

mikor már a növendék azon kort elérte , a melyben távolabbi
inditó okkal is lehet reá hatni , s a közvetett gyönyör

1
ellensúlyozni birja nála a közvetlen undort. Egyébiránt minden
ezeknél alantasabb tehetségekre nézve a munkásságra következő
közvetlen jutalom a rendes ösztönszer,
az egyedüli ösztön is.
már

ezen

tényt

úton vagyunk.

annak

Mihelyt

s jó vezetés mellett

máshoz kell folyamodņunk ,

bizonyságául

vehetjük ,

A tapasztalat naponként mind

hogy

rosz

világosabban

tanusitja , hogy mindég található ki valamely érdekfeszitő , sőt
egyenesen gyönyört okozó módszer;
hogy az
igazinak.

ilyen

s rendesen az tűnik ki ,

módszert bizonyitja a többi

probakő is az

Sokak előtt keveset fog nyomni ez a nehány általános
elv , ha csak ily elvont alakban adjuk elő . Ennélfogva részint
alkalmazásmódjuk megmutatása , részint még néhány részletes
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utasitás adhatása végett a nevelés elméletéről most már annak
gyakorlatára szándékozunk áttérni.

Már Pestalozzi is úgy vélekedett , s azóta még szélesebb
körben vert gyökeret azon meggyőződés , hogy némi nevelést
már a bölcsőben fekvő gyermeknek is kellene adni. A ki
figyelmére méltatta, mily szemmeresztve nézi a csecsemő a
körüle levő tárgyakat: az jól tudja, hogy csakugyan
elkezdődik már ekkor a nevelés , akár akarjuk akár nem ;
s hogy az a folytonos tapogatása, s szájbavitele mindannak , a
mit a gyermek hatalmába kerithet,
minden hangra ,

az a szájtátva

csak első lépés azon sorozatban,

figyelés

mely soha

nem látott plánéták felfödözése, számológépek kitalálása ,
nagyszerű festmények létrehozása , symphoniak vagy dalművek
szerzésénél végződik.

A tehetségek működése már kezdettől

fogva önkéntes s kimaradhatatlan levén :

kérdés valjon szol

gáltassunk -e számokra magunk is oly különféle tárgyakat, a
melyeken gyakorolják magokat ? Az ekként fölvetett kérdésre
csakis

igenlőleg

felelhetünk .

De

mint

elébb

is

mondánk ,

még abból , hogy Pestalozzi elméletét elfogadjuk nem követ
kezik , mintha annak gyakorlati kivitelében is megnyugodnánk ;
ime szolgálunk egy épen idevágó példával.
tásáról szólva ezt mondja :

Az olvasás tani

„ Az abc- és könyvnek ennélfogva a nyelvben előforduló minden hangot
tartalmaznia kellene, s ezeket minden családban a legkoraibb csecsemő
kortól fogva szükségesnek látnám tanitani. Az abc-t tanuló gyermek ismé
telhetné mindezt a bölcsőben fekvő előtt, habár egyet se tudna is az belőlök
kimondani, csakhogy sokszoros ismétlés által mélyen benyomódjék emlé
kezetébe. “
Ha ezt összevetjük azzal , a mit az „ Anya kézikönyvében “
a gyermekszobában követendő eljárásról mond , midőn az emberi
test

tagjainak

nevét,

helyzetét,

összeköttetését,

számát

s

tulajdonságait ajánlja első tanitmányul, világossá lesz előttünk ,
hogy Pestalozzi az

ész kezdetleges fejlődéséről sokkal éret

lenebb fogalommal birt, mintsem észszerű tervet ajánlhatott
volna hozzá.
szab elénk.

Lássuk azon eljárásmódot,

melyet a lélektan
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Az ész legkorábban az ellentállás, világosság , hang sat.
által okozott, további elemekre nem osztható benyomásokat
birja elsajátítani. Világos , miként az öntudat részekre bontható
állapotai nem jöhetnek azon állapotok előtt létre , a melyekből
összetéve vannak . Mindaddig nem lehet az alakról fogalmunk ;
mig a világosság különböző nemeivel s fokaival , vagy az
ellenállás különféle erősségével meg nem barátkoztunk ; mivel
mint rég tudva van , a látható alakot csak úgy ismerhetjük
meg , ha a világosság többféle változataiban , s a tapinthatót,
ha az ellenállás számos fajaiban otthonosak vagyunk.

Hasonló

képen az articulált hangot sem ismerhetjük meg , mig csak
az inarticuláltról, melyből áll , tudomásunk nincs. Minden más
esetben is szintén igy van a dolog. E szerént az egyszerűről
az összetettre haladás szükségképi törvényét követve , el kellene
látnunk a gyermeket kellő mennyiségű oly tárgyakkal, melyek
az

ellenállás ,

fényvisszaverődés

különféle

nemeit

s

fokait

tüntetik fel, vagy erősség , magasság s zengzetesség tekin
tetében különféle hangot adnak. ' Ezen előfeltételünk mennyire
egyez a gyermeki ösztönnel : azonnal be fogja látni mindenki,
mihelyt eszébe juttatjuk azon gyönyört,

melyet minden kis

gyermek , játékszereinek harapdálása , testvére fényes gomb
jainak tapogatása , apja szakállának húzogatása alkalmával
érez ,

mint elmélyed akármely rikitó szinekre mázolt tárgy

szemléletébe , melyet mihelyt beszélni tud , élénk szinei miatt ,
szépnek is mond ; mosolyogjon , fecsegjen dajkája , ropogtassa
ujjait a látogató , vagy halljon valamely még addig nem hallott
hangot: arra egészen földerül. Szerencsénkre eddigelé is
olyasmit szoktak nagyrészben a gyermekszobában cselekedni,
a mi e korai gyermeknevelésre megkivántatik . Azonban még
ennél többet kellene tenni, s hogy csakugyan meg legyen
téve : sokkal fontosabb , mintsem egyelőre gondolná az ember.
Minden tehetség fejlődésének azon korszakában, midőn önkéntes
tevékenységre hajlandó, sokkal több élénk benyomás elfogadá
sára képes, mint fejlődésének bármely szakában .
mivel

ezen

legegyszerűbb

Azonfelül

észtartalmat csakugyan meg kell

szereznünk , s mivel ezen megszerzés időbe kerül, időt kimél
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az ember , ha a gyermekkor ezen első szakában , midön más
észművelet úgy se lehető , megismerkedik mindennemű válto
zataikkal. Azt se feledjük , hogy a gyermek kedélye s egéssége
is javul az által, ha folyton ellátjuk kellő mennyiségű oly új
benyomásokkal, melyeket különben is rendkivül szeret elsajá
titani. Ha terünk engedné , itt volna helye némi útmutatásokat
adnunk , mint kelljen eme legegyszerűbb észrevételek elsajá .
titásához

segédkezet

nyujtanunk.

Azonban

be kell

érnünk

annak kitüntetésével, hogy e segédkéznyujtás - elismervén a
fejlődés azon általanos törvényét , hogy minden határozatlanból
válik határozottá , – azon alaptétel nyomán történjék , mely
szerént minden tehetség fejlődésénél elsőben is a legellentétesb
benyomások különböztethetők meg ; ennélfogva legelőször erős
ség s magasságra nézve legellentétesb hangokat,

keménység

és fölszin tekintetében egymástól legelütöbb tárgyakat, s minél
idegenebb szineket kell a gyermek elé adnunk , s mindegyik
esetben csak lassan haladjunk egymással jobban megegyező
benyomások közlése felé .
A tárgyismertető gyakorlatokra térve át , melyek minden
bizonynyal természetes folytatását képezik az érzékek emez
alapképzésének , nem hagyhatjuk szó nélkül, miként a köz
használatban

levő

tanrendszer ,

a

természet

által

követett

módszerrel, melyet a gyermekkor , serdült fiatalság ideje s à
polgárisultság folyama egyaránt kitüntet, merőben ellenkezik .
Azt mondja Marcel M.:

„ A gyermeknek mutatni kell , mint

függnek össze a tárgy alkatrészei “ sat. , holott a „ tárgyismer
tető gyakorlatokról“ irt kézikönyvek egész sorozatát számlálják
elő azon tényeknek , melyeket el kellene mondanunk , minden
a gyermek elé tett tárgy felől. Pedig a ki csak egy pillantásra
méltatta a csecsemő naponkénti életmódját, tudhatná , hogy
a beszédképesség előtt szerzett összes tárgyismerete önmun
kásság eredménye ; tudhatná , miként a következő tüneményeket:
hogy a súly s keménység mily külsővel jár karöltve; bizonyos
egyéneknek milyen az alakja s szine ; némely állat milyen
hangot ad , önmaga erejéből szokta a gyermek megfigyelni.
S férfi korunkban is, midőn már nincs mindig tanitó kezünk
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ügyében , az önkormányzásunkra nélkülözhetetlen megfigyelé.
seket s következtetéseket külsegély nélkül kell végbevinnünk ;
s boldogulásunk azon fordul meg , mily pontossággal s tökéle
tességgel birjuk ezeket megalkotni.
fogva ,

hogy

ámbár

az

Valjon valószinü-e ennél

emberiség. nagy egészének fejlődés

folyama ismétlődik az egyes gyermek s férfi életében , s mégis
ezzel ellenkező eljárást kelljen követnünk a gyermek s férfikor
közt eső időszakban , avagy csakis ily kicsinyes dologban is ,
mint a milyen a tárgyak tulajdonságainak megismerése ? Sőt
inkább nem kézzel fogható igazság -e , hogy mindvégig egy
módszert kivánatos követnünk ? S a természet is nem folyton
e módszert erőszakolja -e ránk ? habár nincs oly éles eszünk ,
hogy belátnánk s kellő alázatosságunk , hogy elfogadnánk. A
gyermek végtelen vágyik arra , hogy rokonszenvezzen valaki
értelmi tehetségével. Nézd csak mint tolja szemed elé a tér
deden ülő gyermek játékszereit, csakhogy te is láthasd azokat.
S ha recseg az asztal, mivel nedves ujját végig húzta rajt ,
nem fordul - e vissza , hogy rád nézzen ;

s ha ismételte , újra
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rád néz , mintha mondani akarná : ,,Halld csak ez új hangot.“
Figyeld meg az idősb gyermekeket , midőn ily kiabálással
rohannak a szobába : „ Nézd csak mama milyen különös dolog
ez " ,> „ Mama nézd ezt ,
mama nézd azt“ ; 8 e szokást isten
tudja meddig folytatnák , hacsak az együgyű mama rájok nem
parancsolna, hogy ne bosszantsák. S mikor a dajkával mezőn
- vannak , minden leszakitott virággal oda futnak hozzá a kicsi
nyek s mutatják neki mily szép ,

csakhogy ez is dicsérje.

S

ha figyelmes hallgatóra bir szert tenni valamely kis fickó ,
mily töviről-hegyire elmondja annak azon újdonságot, a melyet
netalán látott. Nem mutatja -e ez majdnem kézzel foghatólag ,
mit kell tennünk ? Nem napnál világosabb-e , hogy eljárásunkat
az észben nyilatkozó ösztönhöz kelletik szabni – s csak
mintegy a természetes fejlődési folyamot szükséges
reznünk , – kihallgatnunk jó kellvén azt ,

rendsze

a mit a gyermek

minden tárgyról elmondani bir előttünk ; néha -néha oly tár
gyakra irányoznunk

figyelmét,

a

miket

még

azelőtt

nem

észlelt, hogy ha ismételve előfordulnak : azokat is észrevehesse;
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s igy folytatva mindig újabb tárgysorozatot jelölnünk ki
számára hasonló alapos megfigyelés végett. Jegyezd meg
magadnak , mint vezérli az értelmes anya e módszer nyomán
gyermeke oktatását. Nyomról-nyomra ismerteti meg kis fiát az
egyszerűbb tulajdonságokkal, keménység , puhaság , szin , iz ,
nagysággal: ez alatt észre fogja venni, mily örömest működik
ez is vele közre az által, hogy a mint megnevezte a különféle
tulajdonságokat, majd ezt mutatja anyjának úgy- e veres , majd
azt tapintatja vele úgy -e kemény ? Minden további tulajdon
sággal együtt, melyet valamely újabban hozott tárgyon észre
vétet gyermekével, egyúttal a már ismerteket is elsoroltatja ,
úgy hogy utánzási természetes hajlamánál fogva, megszokja
őket egymás után sorolni el. Később pedig a mint oly eset
fordul elő , hogy a megismert tulajdonságok közül egyet-kettőt
elfelejt felsorolni a gyermek :

azon kérdést kockáztatja : nem

tudna - e még valami egyebet is mondani a kezében levő tárgy
felől ?

Valószinüleg nem fogja eleintén a kérdést megérteni.
8
Miután egy darab ideig tűnődni engedte , megmondja neki,
talán egy kissé ki is neveti a kudarc miatt. De ha néhányszor
ismétlődött ez az eset : észre fogja a gyermek venni mi a
teendője. Midőn a legközelebbi alkalommal azt mondja az
anya , hogy ő többet tudna a tárgy felől mint amennyit fia
mondott :

ez büszkeségében

érzi magát sértve ;

figyelmesen

megnézi a tárgyat, végig gondolja róla mindazt, a mit hallott ;
s a talány könnyű levén azonnal kitalálja. Sikerének rendkivül
örül,

kivált ha anyja rokonszenvez örömével.

Mint minden

gyermek , ez is örül, ha magában tehetséget bir felfödözni.
Mivel több - több győzedelmet ohajt, keresni fog más tárgyat
is ,

a melyről elmondhassa a mit tud .

gyermek

tehetségei fejlődnek ,

A szerént ,

a tulajdonságok

mindig újabbakat told az anya :

a mint a

sorozatához

a keménység 8 puhaságról

átmegy a durvaság s simaságra, a szinről a fényre , egyszerű
testekről

összetettekre ;

igy

mind bonyolultabbá teszi a

képességei növekvésével együtt,
feladatot,

figyelmét s

emlékező

erejét mind nagyobb mérvben erölteti meg , folyton fönntartva
érdeklődését oly új benyomások közlése által, melyeket elinėje
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elsajátitani bir s folyton kedvét keresve oly kisebbszerü nehéz
ségek legyözetése által , a melyekkel el tud bánni. Mikor ezt teszi ,
bizonyára csak azon önkéntes fejlődési folyamot követi, a mely
már korábban is működésben volt , egyszerűen az önfejlődést
mozditja elő ; még pedig a gyermeknek ösztönszerű magavi
seletét véve zsinormértékül. Az sem szenved kétséget , hogy
ez eljárási mód által legjobban megszokja a gyermek a kimeritë
észlelést , a mi az efféle tanitás bevallott célja. Az által nem
tanulja meg a gyermek az észlelést ,

ha megmondjuk neki
ezt s megmutatjuk neki amazt , hanem egyszerűen csak a más
észlelésének elfogadására szoktatjuk: mely eljárás nemhogy

erősitené, sőt inkább gyengiti az önművelési képességet, s a
gyermeket megfosztja a sikerrel végzett munkával járó gyö
nyörtől , mely ezen rendkivül vonzó tananyagot egészen alaki
tanitássá változtatja , s ezáltal közönyt sőt gyakran valóságos
támaszt ezen tárgyismertető gyakorlatok iránt.
Más oldalról pedig , ha az emher a fontebb leirt eljárást követi,

ellenszenvet

csakis alkalmas tápszeréhez
emez

észvágyukhoz

vezérli

az észt ; egyúttal pedig

kapcsolja természetes következményeiket

is , u. m. az önszeretet s rokonszenv iránti ohajtást, s mind
ezek egyesitése által oly összpontositott figyelmet költ fel, a
mely nemcsak élénk , hanem teljes észrevételekről biztosit ; s
kezdettől fogva azon önsegélyhez szoktatja az észt , melyet
utoljára is gyakorolnia kell.
A tárgyismertetést nemcsak a közgyakorlattól eltérő módon
volna célszerű foganatositani, hanem sokkal nagyobb körre
kiterjedő, tárgyakra is ki kellene

terjeszteni

s sokkal több

ideig folytatni, mint ezt mai napság cselekszik . Ne szóritkoz
nék csupán a házban levő tárgyakra , hanem ölelné fel mind
azt , a mit a szántóföld , útszél , kőbánya s tengerpart tartal
maz .

Ne szünne meg

mindjárt a zsenge gyermeki

korral,

hanem folytatódnék az egész ifjúkoron keresztül úgy , hogy
mintegy észrevétlenül a természettudós , vágy tudományos
buvár kutatásaivá alakulna át . Itt is a természet vezérletét
követhetnénk.

Ki látott élénkebb gyönyört,

ismeretlen virágot ,

mint a melyet

rovart , kövecset vagy csigahéjat gyüjtő
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gyermek tanúsit ?

S ki nem

látná be , hogy ha az ember

rokonszenvez vele, e tárgyak tulajdonságai s alkatának akár
mily bő kifürkészésére is rávehető ? Minden füvész, a ki csak
gyereket vitt magával az erdők s útszegélyek közé , észre
vehette , mily örömmel csatlakozott ez foglalkozása, közben
hozzá , mily fáradhatatlanul kutatott számára növény után ,
mily figyelemmel leste vizsgálatait, mennyire elhalmozta kér
„a természet szol
déseivel. Baco következetes tanitványa

gája s magyarázója “ – azt látná ebből , hogy az ekként kimu
tatott művelődési pályát szerényen el kellene fogadnunk .
Miután a szervetlen testek egyszerűbb tulajdonságaival meg
ismerkedett a gyermek , ugyanazon mód szerént a napi sétája
alkalmával fölszedett tárgyak kimeritőbb vizsgálatára kellene
rászoktatni, -- eleintén a kevésbé bonyolult tényeket észlelvén

csak ,

teszem

a növényeknél a szirmok szinét , formáját s

számát, a levelek s száraik alakját; a rovaroknál a szárnyak ,
lábak , csápok számát s szinét. Midőn ezeket tökéletesen mél
tányolta & változatlanul észlelte , fokozatosan más tényekkel is
meg lehetne.barátkoztatni; egyik esetben a him- s nószálak
számával , a virág alakjával, valjon a benne uralgó részarány
sugárszerű vagy kétoldalú -e ; a levelek alakja s elrendezése
valjon átellenes , váltakozó, nyeles vagy nyeletlen , sima vagy
szörös, fürészelt, fogas vagy csipkés- e ? a másik esetben a
test részeivel, a has gyűrűivel, a szárnyak szegvényeivel, a
láb csuklóinak számával, - a kisebb szervek alakjaival,
mindenütt azon rendszert követve ,

hogy a gyermek

büszke

legyen rá , ha el tud arról , a mit talál, mindent mondani, a
mi csak mondható. S ha elérte a megkivántató életkort, kü
lönös kegyként meg lehetne tanitani , a rólok szerzett ismeret
folytán annyira megkedvelt virágok eltartási módjára ; s esetleg
még nagyobb kegyül meg lehetne őket ajándékozni oly készü
lékkel , melyben eltarthatók közönséges pillangóink s molyjaink
bábjai átváltozásuk tartama alatt ; – mely eljárás --- személyes
tapasztalat után mondhatjuk – a legnagyobb gyönyört okozza ;
s évekig buzgalommal folytatja a gyermek ; s ha egy kis ro
vargyüjtemény szerzéssel párosittatik ,

végtelenül

érdekeseb
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bekké változtatja a szombat délutánni kószálásokat ; s az élettan
$
tanulmányozásához legpompásabb bevezetésül illik be.
El vagyunk rá készülve, hogy sokan azt mondják erre ,
mind ez csak idő s erő pazarlás; s a gyermek sokkal haszno
sabbal volna elfoglalva ha másolgatna valamit , vagy az egy
szeregyet tanulná s ez által készülne az élet foglalatosságaira.
Nagyon sajnáljuk , hogy még ma is ily durva felfogása lehet
valakinek a nevelés misége felől s ily szük érteményre szo
ritja a hasznosság elvét. De ha egy szót se szólunk is az
észrevevő tehetség

fejlesztésének szüksége felől, s mellőzzük

is , hogy a fent ajánlott eljárás legalkalmasabb e cél elérésére ,
készen vagyunk a nyerhető ismeret szempontjából is aján
latunk védelmére. Ha az ember rendeltetése csak az , hogy
nyárspolgárrá, vagy főkönyv fölött görnyedező könyvvivővé
legyen , s üzletén túl semmiről sem birjon fogalommal; ha az
volna jó , ha olyan lenne , mint a született- londoni , kinek a
mezei élet gyönyöreiről nincs egyéb fogalma , mint hogy be
üljön sörözni, pipázni valamely egy-két rongy fából álló kertbe;
vagy olyan mint a kurta földesúr, ki az erdőről egyebet nem
tud , minthogy vadászati hely ; a művelés nélkül termő növé
nyekről, hogy azok gazok , ki az állatokat, vadászható va
dakra , kártékony férgekre s hasznos házi állatokra osztá
lyozza , - akkor csakugyan haszontalan bármi olyast

1

tanul

nunk , a mi közvetlen nem segit megtöltenünk a csúrt s
ellátnunk a kamrát. Azonban ha valami nemesebb célra is
törhetünk , s nem vagyunk okvetetlen rabszolgai szerepre kár
hoztatva
s ha a bennünket körülvevő tárgyakat nemcsak
pénzszerzésre , hanem más haszonra is fordithatjuk , - ha ma
gasb tehetségeink is vannak , a melyeket művelhetünk s nem
pusztán a szerzésvágy s érzéki élv , — ha azon gyönyör,
melyet a költészet, müvészet , tudomány s bölcsészet nyujt ,
ér valamit : akkor nagyon kivánatos , hogy a gyermek a ter
mészet szépségei s tüneményeinek vizsgálata s szemléletére
irányuló ösztönszerű hajlama gyámolittassék. Sőt saját földjén
is szembe szálhatunk ama durva hasznossági elvvel, mely sem
világra jöttekor,

sem innét elköltöztekor nem törődik azzal,
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milyen ez a világ s mi található fel benne.

Lassanként álta

lánossá válik ama meggyőződés, hogy az élettan tudása minden
más tudománynál sokkal fontosabb , --- hogy az élet törvényei
szolgálnak nemcsak a testi s lelki működéseknek , hanem
ennek következtében minden házi s útcai foglalatosságainknak ,
kereskedésünknek , politicai s erkölcsi életünknek is alapjául:
ennélfogva sem egyéni, sem társadalmi cselekvésmódját nem
vezetheti kellő irányban az , ki ezekben nem otthonos .

Eset

legesen azt is be fogjuk látni, hogy az élet törvényei az egész
szerves világban lényegileg ugyanazonosak ; tehát bonyolultabb
csak úgy érthetjük meg , ha elébb az egyszerűeket

tüneteit

tanulmányoztuk . S ha ezt beláttuk , azt sem fogjuk kétségbe
vonni , hogy midőn a gyermeket ezen a szoba falain kivül
lelhető ismeret szerzésére nógattuk , - a melyre különben is
nagy hajlandóságot tanúsit,
mindég , - sajátképen

csak

még pedig fiatal korán keresztül
oly nyers anyagot gyüjtettünk

vele, a melynek rendszerezése fog jövő hivatása lenni ; s hogy
csak ezen tények győzhetik meg egykoron , kellőleg a tudo
mány ama nagy általános igazságai felől, a melyek nyomán
vezérelhetjük igaz úton cselekvésmódunkat.
Az észfejlesztés felől táplált nézetek célszerűebbekké válá
sának , a többi közt az is hatalmas tanújele, hogy a rajzolás
mind általánosabban kezd nevelési eszközül tekintetni. Itt újra
ineg kell jegyeznünk ,

hogy a tanitók

valahára

csakugyan

kezdik elfogadni azon tanitás-irányt, melyet a természet úgy
szólván folyton erőszakolt rájok. Mindenki tudja , hogy a
gyermek önmagától kezdi leábrázolni környezetét, embereket,
házakat, fákat, állatokat, ha egyebe nem akad , palatáblájára ;
ha pedig papirt s rajzont kunyorálhatott: arra. Az élvezetek
netovábbjául tekinti , ha képes -könyvet lapozhat át, s erős
utánzási hajlamánál fogva, rögtön maga is kép csinálására
buzdul. A szembeötlő tárgyak lefestésére irányzó eme törekvés
az észrevevő tehetségnek egyik újabb ösztönszerű gyakorlata ,
a mely által az észlelő képesség még tökéletesebbé s teljesebbé
fog tétetni.

Midőn a gyermek érdeket próbál költeni bennünk

a tárgyaknak

általa

felfödözött

érzéki

tulajdonságai

iránt ,
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valamint rajzolási hajlama által is ,
eszközt követeli úgyszólván tőlünk ,

épen azon művelődési
amelyre legnagyobb

szüksége van .
Ha a tanitók nemcsak a rajznak nevelési eszközzé tevé
sében , hanem annak tanitásmódjában is a természet útmutatását
követték volna, még nagyobb jót eszközölnek , mint a mennyit
igy kivivtak. Mit törekszik a gyermek legelsőbb is leábrázolni ?
Nemde nagy ,

szinok miatt vonzó oly tárgyakat,

a melyek

körül legtöbb kellemes eszméje csoportosul, teszem embereket,
a kik végtelen sok gyönyört okoztak neki ; tehenet, kutyát,
a mik

ama számos tünemény miatt ,

érdekessé váltak rá nézve ;
lát s nagyságuk s részeik

melyet rajtok észlelt ,

házakat , melyeket minden órán

ellentétessége miatt figyelmét meg.

ragadták ,. S melyik leképezési mód nyujt legnagyobb gyönyört ?
Nemde a „szinezés ? Ha jobb nincs , papir s rajzón is megjárja ,
de már egy doboz szin s ecset valódi kincs !

A körvonalok

rajzolása a szinezés mellett azonnal másodrendű érdekké válik ,
s csak a festhetés kedvéért esik által rajta ; s mily nagy
kegynek veszi a gyermek , ha oly képes könyvet adunk neki,
melyet aztán maga kiszinezhet ! Tartsák bár nevetségesnek ez
eljárást a rajztanárok ,

kik a festést legutoljára hagyják ,
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kik az alak leképezését gyötrelmes vonalmásolás által tanitják ,
mi azt hisszük , hogy az általunk ajánlott képzésmód a helye
sebb .

Kezdettől fogva el

kellene ismerni a szinnek az alak

feletti elsőségét , mert mint föntebb kitüntettük , lélektani
alapja van e ténynek ; s kezdettől fogva szintén valódi tár
gyakat kellene utánoztatni. A szin által nyujtott nagyobb
gyönyört, mely nemcsak a gyermekkorban szembetűnő, - hanem
sokakat egész éltökön keresztül nem hagy el — folyton ösztönül
lehetne felhasználni, az aránylag sokkal nehezebb s unalmasabb
alak feletti uralom megszerzésére : a szinezés által nyerendő
gyönyört kellene jutalmul kilátásba helyezni a lerajzolás fára
dalmainak kárpótlására. Az érdekes tárgyak leképzésére irá
nyuló ezen törekvést azon meggyőződés fejében kellene ápolni ,
hogy a tapasztalat szélesbülésével egyszerűbb ' s inkább min
dennapi tárgyak is érdekesebbek ké fogván válni, majd ezekkel
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is megpróbálkozik a gyermek ,

s lassanként hasonlóbbá válik

az eredeti tárgyakhoz. Habár eme kezdetleges kisér
utánzata
1
letek a fejlődés törvényével összhangzólag , nagy határozatlan
ságot tüntetnének is ki : azért nem volna szabad felhagyatnunk
velök . Nem tesz semmit , bár mi fura legyen is a létrehozott
alak , nem tesz semmit bármily tarka s rikitó a szin . Nem
az itt a cél , hogy a gyermek jó rajzot készitsen , hanem az
hogy

tehetségeit fejleszsze. Tanulja meg elsőben is ujjait
szerezzen valami kezdetleges fogalmat a hasonló

használni,
P

ságról; erre a célra pedig ez az eljárás a legalkalmasb , mert
természetszerű
rendszeres
elnyomjuk ,

s

gyönyört

rajztanitással

okozó.

nem

A

kora

boldogulunk .

gyermekkorban
Tehát

e miatt

vagy ne segéljük elő az önműveletre irányzódó

eme törekvést ? vagy inkább biztatással s útbaigazitással járul
junk hozzá , mivel az észrevevő tehetség s kézügyesség fejté
sének legtermészetesebb módja ? Ha szinezésre szánt olcsó
fametszetek , vagy körvonalakból álló térképek adásával nem
csak kellemesen fejleszthetjük a szinérzéket, hanem még
ezentúl a tárgyak s tartományok körvonalaival is megismer

1 tethetjük s az ecset ügyes kezelésére szoktathatjuk a gyermeket ,
s vonzó tárgyakról való gondoskodás által fenntarthatjuk
ösztönszerű utánképzési hajlamát , bármily durva legyen is a
létrejött

kép :

ennek

mulhatatlanul. az lesz az

eredménye ,

hogy mikorra eléri a rajztanulásra alkalmas kort, oly ügyes
ségre fog szert tenni , a mit más úton el nem sajátithatott
volna. Ezzel időt is nyerünk , s a tanitót szintúgy mint a
tanitványt sok kellemetlenségtől megkiméljük.
A mondottakból önként következik , hogy mi a rajzpél
dányok másoltatása nyomán eszközlött rajztanitást rosszaljuk ,
de még jobban amaz alaki képzést ,
egyenes , görbe s összetett vonalokból

melynélfogva sokan
szeretnek kiindulni.

Nagyon sajnáljuk , hogy a képzőmüvészeti társulat az „ elemi
műtanitásról kiadott tankönyvsorozatában egy oly „ rajztanitás
elemei “ cimű könyvet méltatott pártfogására, mely alapelvénél
fogva mindegyiknél rosszabb , a mit valaha e nemben láttunk .
Bell János szobrász „ Körvonalról körvonalra vagy a sikról “ cimű
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könyvére célzunk . Az előszó szerént eme kiadvány „ egyszerű ,
de logicai tanmenetet akar a tanitvány elé szabni, s e célból
néhány ilyenforma meghatározásból indul ki ;
„ A rajzban egyszerű vonalnak nevezzük azon vékony nyomot , mely
egy ponttól másik ponthoz lett vonva. “
„ A rajzban , természetöknél fogva két osztályba sorolhatjuk a vo
nalokat “ :
„1. Egyenesek azon nyomok , melyek két pont között a legrövidebb
útat képezik , mint a milyen A. B.
2. Görbék azon' vonalak , melyek két pont között nem a legrövidebb
útat jelölik , mint C. D. “
Átmegy azután a bevezetés a vizirányos , függő s dült
vonalokra , mindennémű szögekre , s a vonalak s szögek által
képezhető különböző alakokra. Egyszóval

a mű szakasztott

mása a nyelvtannak , még gyakorlatok is vannak benne ,
csakhogy tárgya más, nem a nyelv , hanem az alak . Ekként ,
a nyelvtanból kiküszöbölt amaz eljárásmódot, mely szerént a
nyelv alakjainak száraz elemzésével kezdődött a tanitás, most
a rajzoktatásnál

szándékoznának

megint

életbe

léptetni.

A

kiindulás pontot képezze a határozott, s ne mint kell a hatá
rozatlan. Az elvont szolgáljon előgyakorlatul a tárgyilagoshoz.
Tudományos fogalmak előzzék meg a tapasztalati felfogást.
Mondanunk sem kell talán újra , hogy ez a természetes rendnek
merő ellentéte. Méltán mondák ama szokást , mely a nyelvta
nitást megelőzőleg a beszédrészek s azok használatmódjának
begyakorlását szükségesnek tartá, ép oly ostobának , mint ha
valaki a járást az által vélné eszközölhetni ,

ha megelőzőleg

oktatást ad a járni tanulónak , a csontok , izmok , idegek s
lábakról; s csaknem szórul-szóra ezt mondhatjuk amaz eljá
rásról is , mely a tárgyak leképezés módjának megtanitásához
bevezetésül azon vonalak elnevezését s meghatározását ajánlja,
melyhez csak elemezés által juthatni . Ezen műfogás ép oly
visszataszitó, mint szükségtelen. Már a kiindulás pontnál
csömörletessé teszi a tanulmányt csak azért , hogy olyasmit
tanitson be , a mit gyakorlás közben öntudatlanul is el lehet
sajátitani. Valamint a közönséges szavak jelentését helyszerűleg
szótár segitsége nélkül is megtanulja a gyermek a körülötte
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folyó

társalgásból:

úgy a tárgyak ,

festmények vagy

saját

rajzaira tett megjegyzésekből is nemcsak minden megeröltetés
nélkül, de sőt gyönyörrel sajátitja el ama tudományos műsza
vakat, melyek midőn eleintén tanittatnak nemcsak érthetetlenek ,
hanem rendkivül unalmat -okozók is.
Ha bizhatunk valamennyire a föntebb kifejtett általános
nevelési elvekhez : a rajztanitásnak is egyöntetűleg kellene
folyni a kora gyermekkor ama törekvéseivel, melyekről ki
tüntettük , hogy nagyon megérdemlik a támogatást. Mialatt
az önszorgalomból kezdett gyakorlat folytán némi kézügyes
ségre tett szert a növendék , sőt a részarányról is meglehetős
fogalmat alkotott magának : azalatt némi homályos sejtelme
támad arról is , hogy a test a láttávlatban három felületet
mutat. S ha e tünetet papiron visszaadni akarva , számos
kisérlete ép oly sikertelen marad , mint a chinaiaké, lassan
ként meglehetős

tisztán átérzi azt a mit tennie kellene,

sőt

vágya is támad erre : ekkor már meglehetne vele kezdetni a
láttávlat tanulását azon eszköz segélyével , a melyet némelykor
használni

szoktunk ,

midőn a láttávlatot,

mint

tudományt ,

akarjuk felfogatni. Ez ugyan aggasztóan hangzik ,

azonban

középszerű tehetséggel megáldott fiú vagy lány előtt is könnyen
felfogható , sőt valósággal élvezetes fog lenni a kisérlet.
keretbe

foglalt

üveg

növendékünk elé,

lapot függélyesen állitunk

Egy

az asztalra

s tulsó felére könyvet vagy más hasonló

egyszerű tárgyat helyezünk, s felszólitjuk , hogy szemirányát
megtartva jegyezze meg tintával az üveget ; de úgy , hogy a
jegypont összevágjon , vagy elfödje a tárgy szögleteit. Azután
összeköttetjük vele egyenes vonallal e pontokat s ezt téve ,
észre fogja venni, hogy az általa

húzott vonalok elfödik vagy

összevágnak a tárgy körvonalaival. Ha erre az üveg túllapjára
egy iv papirt helyezünk , okvetlen beláttatjuk vele, hogy az általa
rajzolt vonalak úgy tüntetik fel a tárgyat, amint látta . Be
fogja látni, hogy e vonaloknak okvetetlen hasonlitaniok kell a
tárgyhoz , mert egyenesen akként húzta ,
nalaival

hogy annak külvo

megegyezzenek ; sőt a papir félretétele által

zottan is meggyőződhetik ez összeegyezés felől.

határo

Ezen új s
7
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meglepő tény tapasztalatilag bebizonyitja előtte , hogy bizonyos
hosszúságú vonalak , bizonyos irány szerént fektetve, más
hosszúságú s más irányban fekvő vonalakat képviselhetnek .
Ha lassanként változtatunk előtte a tárgy helyzetén , észrevé
tethetjük vele , hogy mialatt egy némely vonal rövidül s utoljára
egészen eltűnik ; az alatt mások mutatkoznak s hosszabbulnak .
A párhuzamos vonalak összehajlását, sőt a távlat egyéb neve
zetes tüneteit is lassanként igy szemléltethetjük vele. Ha
kellőleg hozzá volt ahoz szoktatva, hogy maga fejétől is tegyen
valamit :

mihelyt

biztatjuk ,

készségesen megkisérli

e

vona

loknak szemmérték útján papirra rajzolását; s csakhamar
kapni fog az alkalmon , hogy segitség nélkül is minél hason
lóbb rajzot készithessen ahoz, melyet később üvegre vázol. S
ez egyszerű , de azért vonzó,
észszerű , de kézzelfogható
módszer nyomán lépésről-lépésre sokkal könnyebben lesz meg
tanulható, miként tünetkeznek a tárgyak s mint kell azokat
lerajzolnunk, mint az eddig divatozott ostoba , gépies módszer
nyomán , mely mások rajzainak másoltatása által kivánta e
célt elérni.

S ez előnynyel még e másik is párosul , hogy a

növendék már ily idejekorán,

majdnem tudtán kivül megta

nulja a kép valódi theoriáját

(mely

abból áll ,

hogy a kép

nem más , mint olyatén lerajzolása a tárgyaknak , amilyeneknek
látszanának , ha a szem és közéjek helyezett síkra vettetnének );
továbbá mire eléri azon kort , melyben a tudományos távlat
tanitását felfoghatja ,
már akkorra teljesen ismerős azon
tényekkel , 'melyek annak logicai alapját képezik.
Ha

azt akarjuk kitüntetni,

mi a mértan

alapfogalmai

közlésének legészszerűbb módja: nem tehetünk jobbat , mintha
Wyse következő tételeit idézzük :
„ A gyermek a számtan tanulásánál megszokta már a köböt használni;
hadd használja a mértan elemeinél is. Én tömör testeken kezdeném a mér
tant ,
a közszokással egészen ellenkezőleg. Igy megmenekedném az elvont
ságnál nem egyéb pontok , vonalak , felszinek képtelen meghatározásának ,
s rosz megmagyarázásának minden nehézségétől.... A köbön a mértan számos
alaptétele feltalálható ; egyszerre találhatunk rajta pontokat , egyenes , pár
huzamos vonalakat ,
ket, egyenközényeket stb . stb . A köböket külön
féle részekre oszthatjuk. E különféle részekkel már a számolás alkalmával
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megismerkedett a növendék , s most tovább menve összehasonlitja úgy a
részeket , mint azoknak egymáshoz viszonyitott helyzetét ..... Innét halad
a gömbre , mely a kör s általában a görbevonalak stb . stb . -vel ismerteti meg. “
„ Midőn kellőkép megismerte a tömör testeket , akkor mehet által a
síkokra . Ez általmenet nagyon könnyű. Vagdaljuk szét , teszem a köböt
vékony szeletekre s tegyük azokat ' papirra ; ekkor annyi egyenoldalú derék
szögű négyzetet lát , a hány szeletre vágta a köböt ; s igy tehetünk a többi
alakokkal, teszem a gömbbel is. Ebből azután látni fogja valósággal, hogy
szülemlik a sík , s képes lesz könnyű szerével akármely tömör testből is
elvonni azt. “
„ Midőn ilyeténkép megtanulta a mértannak nemcsak abcéjét, hanem
olvasásmódját is : általmehet annak irására . “
„ Itt a legegyszerűbb eljárás, ennélfogva kezdetnek legalkalmasabb ,
ha a tömör testből vagdalt síkokat papirra helyezzük s irónnal körülhúzzuk .
Ha ez több izben megtörtént , a síkot félrébbtesszük s a nélkül rajzoltatjuk
le a növendékkel , és igy tovább.“

Midőn a Wyse által ajánlott eljárás folytán egynéhány
mértani fogalmat szerzett a növendék , a következő lépés abból
állhatna , hogy a szemmérték nyomán rajzolt alakok pontos
ságát méretjük
egyrészről

meg vele :

ösztönt

nyerne

ezzel
à

azt

pontos

érnök el,
rajzolásra,

hogy

mig

másrészről

meggyőződnék e pontosság elérésének nehézsége felől. Alig
szenved kétséget , hogy a mértan (mint neve is mutatja) azon
módszerekből eredett , melyet kézművesek s mások találtak
fel, házalapok , terek , kertelések stb. fontos fölméretése végett;
s ezen igazságokat eleinte pusztán közvetlen hasznosságuk
miatt gyüjtögették . Ennélfogva a növendéket is hasonló körül
mények közt kellene ezekbe avatni.

Nagy hasznára válik a

gyermeknek ha mint az őskori épitész ,

egy darabig maga

eszére hagyatik , midőn kártyaháza darabjait szabogatja , midőn
szinezés végett diszitmény vázlatokat rajzol, vagy más olyas
képző foglalkozást üz , melybe ügyes tanitó bele szokta vinni
növendékeit: s igy saját tapasztalatából tanulhatja meg : mily
nehezen ér célt , ha csak érzékeinek külsegitség is nem jő
támogatására. Már ekkor mihelyt észrevevő tehetségét kellőleg
kiképezte , körzőt adhatunk kezébe , s ámbár felfogja ennek
becsét , mivel hozzávetőleges szemmértékét megigazithatta általa ,
azonban be fogja látni, mily nagy hátrányára válik , hogy
7*
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méréséinél tapogatozni kénytelen. Azonban egy bizonyos idő
szakig még ez állapotban lehet hagyni; részint azért, mert
még fiatal arra , hogy valami magasabbra oktattassék , részint
pedig azért, hogy a rendszeres eljárási mód szükségét még
inkább

érezze.

Ha oda kell

törekednünk ,

hogy

érdekessé

tegyük az ismeretszerzést mindvégig ; s ha a gyermek műve
lődése kezdetén , épúgy mint az emberi faj polgárisodása első
időszakában , csak azért becsüli a tudományt, mert a müter
melés előmozditására befoly : akkor világos , hogy semmi sem
szolgálhatna alkalmasb bevezetésül a mértanhoz, mint ha azon
művek gyakorlati előállitásával foglalkoznánk huzamosabban ,
a melyek termelését a mértan meg fogja könnyitni. Vedd csak
szemügyre, hogy a természet itt is kimutatja az útat. A
gyermek nagyon szeret papirosból különféle tárgyakat szab
dalni,

alkotni,

ritással,

épitni, mely hajlama mihelyest egy kis báto

útbaigazitással

találkozik ,

nemcsak

a

tudományos

felfogás útját késziti elő , hanem azon foglalkozási vágyat is
felkölti, melynek sokan oly nagy hiával vannak .
Mikor már az észlelő s feltaláló képesség kellő erőre
vergödött, a növendékkel a gyakorlati mértant el lehet kez
detni; vagyis azon mértant, mely módszeres megoldást tárgyal
ugyan , de a nélkül , hogy

ennek bebizonyitásával is

foglal

koznék . Csakhogy az átmenet, valamint a nevelés más sza
kában :: úgy itt se eszközöltessék feltünő módon , hanem majdnem
észrevehetetlenül; s a műalkotással való összefüggése továbbra
is meg legyen őrizve.

Azon feladat, hogy kemény papirból

egy elébe tett mintához hasonló négyoldalút csináljon : érdekelni
fogja a növendéket, s kiinduláspontul is nagyon alkalmas.
Midőn ezzel bajlódik , észre fogja venni, hogy négy egyen
oldalú ,

s egy bizonyos módon elrendezett háromszöget kell

rajzolnia. Mivel ennek alapos módszerét nem tudja, képtelen
lesz pontosan végbevinni a kivánt munkát; a mint összerakja

#
háromszögeit , látni fogja , hogy se oldalaik össze nem vágnak ,
se szögleteik nem egyesülnek a csúcsponton.

Ekkor megmu

tathatjuk neki, hogy két kört vonva mind a négy háromszöget
tökéletes pontosággal s nem csak

hozzávetőleg megrajzolhatja;
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s vallott kudarca után méltányolja majd ezen útbaigazitást.
De ha első feladata megoldásában segédkezet nyujtottunk is
neki,

hogy a mértani módszerek természetével megbarátkoz

tassuk : más alkalommal oldja meg majd az elébe tűzött kér
déseket maga erejéből, a mint birja. Egy kis türelemmel ki
fogja találni a következő kérdések megfejtését: hogy kell egy
vonalat két egyenlő részre vágni, függővonalt felállitani,
négyszöget , hatszöget rajzolni sat. S ezekről azután átmehe
tünk vele fokonként nehezebb kérdések megoldására ; s ha
észszerűleg volt vezetve , maga erejéből ki fogja találni mind.
Ezen állitást a régi rendszer nyomán képzettek , alkalmasint
kétkedve fogadják. Pedig mi tényeket állitunk ; még pedig
nem egynehány kiváló tehetségeit. Volt alkalmunk egy oly
osztály gyermeket látni,

a kik annyira

érdeklődtek

az ily

kérdések megoldása iránt, hogy a mértani leckét tekinték a
hét legfontosabb eseményének . A mult hónapban hallánk egy
oly leánynevelő -intézetről,

melyben nehány fiatal hölgy,

az

iskolai óráktól fenmaradt szabad idejében , foglalkozik önkén
tesen a mértannal;

egy másikban pedig olyan akadt,

ki a

szűnnapokra kért magának oly feladatot, melyet kitaláljon :
mindkét tényt a tanitó állitása nyomán közöljük . Erős bizo
nyiték ez az önművelés kivihetősége mellett ! A természet
módszerét követve végtelenül érdekessé s jótékony hatásúvá
lesz ekként egy oly tanág , mely a divatos tanitás szerént,
száraznak sőt visszataszitónak tekintetik . Azt mondjuk , hogy
végtelen jótékony e hatás, mivel a mértani
zésénél

még nem szakad határa ,

tények

megszer

hanem gyakran felforgatja

az ész egész állapotát. Gyakran megtörtént már , hogy a
kiknek eszét a szokott iskolai képzés - elvont szabványaival,
fárasztó feladataival, magoltató modorával -- elbutitotta :

egy

szerre csak megnyilt értelmök az által, hogy megszüntek szen
vedőleges elfogadók lenni, hanem munkás fölfedezőkké idomit
tattak . A rosz tanitásmód által okozott levertség egy kis
rokonszenvnek adván helyet, s annyi kitartásra ösztönöztetve,
amennyi az első siker kivivására megkivántatik : Összes termé
szetét

felforgató

változás

megy

végbe a növendék érzelem
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világába. Ekkor már nem érzi magát mindenre képtelennek :
ő is tud tenni valamit. S a mint újabb -újabb sikert vivott
ki : ' a kétség lidércnyomása eltűnik ,
előforduló
mol meg .

s egyéb tanulmányaiban

nehézségeket is sikert biztositó bátorsággal

ostro

Egy-két héttel később , hogy a föntebbi észrevétel ere
Tyndall tanár „ A természettan , mint a

detileg közölve lett,

nevelés egyik ága tanulásának fontosságáról“ a Royal Insti
tartott felolvasásában nehány döntő bizonyitékot
hozott fel e tárgyról. Az ő személyes tapasztalaton alapuló
tutionban

tanúbizonysága

oly

nagy

fontosságú ,

hogy

idézésétől nem

birjuk magunkat visszatartóztatni. Itt van tehát.

„Az emlitett időszakban többi közt az is kötelességem volt , hogy
egy osztály gyermeket mértanra tanitsak ; s rendesen azt tapasztaltam , hogy
Euklid , s a régi mértan mindég vonzó tantárgy volt a fiatalság előtt , mi.
helyt az értelemhez szabva adatott elő. Én ugyanis a könyv által követett
rendes kerékvágástól gyakran eltértem , s a gyermek önmunkásságára
támaszkodva oly kérdéseket adtam fel kidolgozás végett , melyeket nem a
tankönyvből meritettem . Eleintén visszatetszést szült ezen letérés a járt
ösvényről: az ifjú olyaténkép érezte magát , mint az idegenek közé tévedt
gyermek ; azonban alig volt rá eset , hogy az ellenszeny soká tartott volna.
Mert midőn teljesen bátorságát veszté a gyermek : Newton azon anecdotá
jával bátoritottam , mely szerént ő saját türelmének róvta fel érdemül közte
8 más emberek közt levő különbséget; vagy a Mirabeauéval, ki midőn
szolgája valamiről úgy nyilatkozott, hogy az lehetetlen , azt parancsolá
neki: szádba ne merd többé venni azt az ostoba szót ! Ekként fölviditva ,
visszatért újra elébbeni munkájához , némi kétségektől árnyalt mosolylyal,
azonban annyi nyereségem mégis volt belőle , hogy új próbálkozásra szánta
magát. Egyszer azután csak láttam a mint elkezdett a fiú szeme örömtől
ragyogni, s utóvégre – oly gyönyörrel, melynek csak magasabb fokát
képezheté az Archimedes elragadtatása – igy kiáltott fel: „ Uram ! tudom ám
már ! Végtelen sokat ért önerejének ezen tudata ; s mivel a lelkesité az
egész osztályt, bámulatos lett a haladás. Néha azt mondtam a fiúknak .
válasszatok tetszéstek szerént ; azt se bánom , ha a könyvben levő tételeket .
dolgozzátok ki , vagy pedig ha olyanon kisértitek meg erőtöket, a mi abban
nincs meg. Nem emlékszem rá , hogy csak egy alkalommal is a könyvhöz
ragaszkodtak volna. Készségesen fölajánlám segélyemet a hol szükségesnek
véltem ; azonban rendesen visszautasitották. Az ész által vivható győzelem
gyönyörét megizlelvén a fiúk , magok erejéből chajtottak volna minél többet
mutathatni fel. Mindenfelé amaz élénk érdeklődés jeleire bukkantam , melyet
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e tárgy iránt tanusitottak . Teszem mértani ábrákkal irkálták tele a falakat ,
azt véstek a játszótér cölöpeire stb. Részemről, ha a tanitásban szerzett
tapasztalatot tekintjük , valóságos újonc valék , a nevelés szabályaihoz már t. i . a mit a németek annak tartanak — mitsem értettem , mindössze
is azon szellemhez ragaszkodtam , melyet ez értekezés kezdetén kijelöltem ,
8 à mértant igyekeztem a nevelés eszközévé s nem egyik ágává tenni .
A kisérlet sikerült , s éltem néhány leggyönyörteljesebb óráját töltöttem el
az által, hogy figyelemmel kisértem , mily erőteljesen s vigan fejlik az ész ,
ha a leirt módon bánunk vele . “
E tapasztalati mértant , mely végtelen sok feladatra nyujt
alkalmat , egyéb tudományokkal együtt , évekig kellene foly
tatni ;

s elveit mindvégig előnyösen lehetne azon gyakorlati

kezeléssel párositani, mely kiinduláspontul jónak bizonyult be.
Miután a kocka , nyolcaj, a gula s hasáb különféle alakjaival
el bir a gyermek bánni ,

át lehetne vele a bonyolultabb sza

szabályos testekre térni , mineműek a tizenkétalj és húszalj ,
melyeket ha egyes kemény papir darabokból akar összerakni ,
meglehetős elmeéllel birjon.
Ezekről azután , a dolog rende

szerént,

át lehetne a

szabályos testek azon módosult válfajaira térni, milyenekkel a
jegecek

közt találkozunk ,

teszem

azt a csonka kocka ,

az

épcsúcsú tompitott szögletű csonka kocka , a hasonlókép módo
sitott nyolcalj

s hasábfajokra ;

a különféle ércek s sók által

fölvett e számtalan alak utánzása által, mellékesen az ásványtan
főbb tényei is elsajátittatnának . *)
A ki ilyfélével hosszasan foglalkozott ,

arról feltehető ,

hogy az észszerű mértanban semminemű akadályra nem fog
bukkanni. Mivel a növendék az alak s mennyiség viszonyai
nak szemléletéhez hozzászokott , s időnként azt is körülbelől
észreveszi , hogy bizonyos eredményt csak bizonyos eszközök se
gélyével érhetni el : Euklid bizonyitásában azon feladványoknak ,
melyekkel már régebben ismerős , eddig hiányzott, szükséges
kiegészitő részét fogja feltalálni. Jól fegyelmezett képességeinél

*) A ki a font leirt tanrendszer keresztülviteléhez még további útba
igazitást is chajtana nyerni, annak ily cimű kis munkát ajánlhatunk :
„ Inventional Geometry “ kiadta J. and. C. Mozley , Paternoster Row ,
London.
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fogva könnyen elbánik annak fokozatos feladványaival, s érté
köket kellőleg meg tudja becsülni; sőt hébe -korba azon örömben
is részesül,

hogy a maga által kitalált módszerek közül is

egyik -másik igaznak fog előtte bebizonyulni. Igy ő élvezetesnek
fogja találni azon munkát, mely a készületlen előtt lélekölő . Még
csak azt kell hozzáadnom , hogy elméje rövid idő alatt el fogja
igy érni a gondolkodóképesség ama legbecsesebb állapotát, mely
önálló bizonyitékok feltalálásában nyilvánul.

Az oly alaptéte

leket , mint a milyenek Chamber Euklidjának minden egyes
könyvéhez függesztvék , csakhamar fel tudja oldani; s a mint
be is bizonyitja őket, az önfejlődés nemcsak értelmi, hanem
egyúttal erkölcsi is fog lenni.
Ha ez útmutatást
részletes

értekezést

még tovább is folytatni

kellene irnunk a nevelésről,

akarnánk ,
holott

azt

tenni nem szándékozunk. A kora gyermekkor észrevevő képes
ségének gyakorlásáról,

a tárgyismertetés ,

rajzolás s mértan

tanitásmódjáról megelőzőleg közlött vázlatos alaprajz egyszerűen
a fönt elősorolt általános alapelvekből folyó módszerre példákul
tekinthető. Azt hisszük , miként rövid szemle után mindenki
belátja , hogy nemcsak egyszerűről az összetettre, a határo
zatlanról a határozottra, az összetesről az elvontra, a tapasz
talatiról az észlegesre haladtunk benne,

hanem azon további

kivánalomnak is eleget tettünk , hogy a nevelés kicsiben ismét
lődése legyen a művelődésnek ,

s a mennyire lehet külsegély

nélkül , önmagától fejlődjék a növendék ; s végre hogy gyö
nyörűségét találja a tanulásban . Ha egy módszer mindezen föl
tételeket teljesitni birja, ebből nemcsak az következik , hogy
ezen föltételek helyesek voltak , hanem az is, hogy ama bizo
nyos módszer helyes volt. Azt is meg kell jegyeznünk , hogy
ezen módszer logicai következménykép folyik amaz irányból,
mely

a nevelésben

történt minden

újabb javitást jellemzi;

továbbá hogy ez csak ama természetes módszer teljes

elfo

gadása, melyet azok is részben elfogadnak , 8 a természetes
módszer elfogadása nemcsak abból tűnik ki , hogy ez 'meg
egyezik a fontebb kifejtett elvekkel,
ez

a fejlődő

ész

által

hanem abból is,

feltüntetett irányt is

követi :

hogy 1
annak
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önkéntes cselekvőségét könnyebbiti, s azon fejlődést, melyben
már maga a természet is foglalatos , szintén elősegiti. Ennél
fogva körülbelől elég okunk van azt következtetni,

hogy a

föntebb példákkal felvilágositott eljárásmód nagyon megközeliti
az igazi módszert.

Még nehány cikkelyt kell az előzőkhöz adnunk ,

hogy

minél inkább bevéshessük az olvasók elméjébe ama két álta
lános elvet, a melyek úgy látszik csak azért fontosabbak
mindennél, hogy senki se ügyeljen rájok : nevezetesen az egyik
ez , hogy a kora gyermekkorban épúgy mint az érettkorban ,
a nevelésnek önképzésből kell állnia ; a másik , ezzel szemben
álló elv a következő : a felköltött észműködés mindvégig gyö
nyörködtető legyen. Ha az észleges lélektan által ránk paran
csolt követelménynél fogva egyszerűről kell haladnunk az
összetettre , határozatlanról а. határozottra , összetesről az

elvontra : akkor annak próbaköve, valjon az észleges lélektan
ha
követelményét figyelembe vettük-e ? abból fog kitünni,
l
nyu
bebizo
, hogy ez ismeretet magunk erejéből, még pedig

örömmel sajátitottuk el. — Ha az első az észfejlődés tudomá
nyának általános tételeit öleli fel: az utóbbi ama föbb
műszabályokat tartalmazza , à melyek szerént kivánatos
az észfejlődés folyamatát intéznünk . Mert ha tanpályánk foko
zatai akként vannak megállapitva , hogy a növendék kevés
vagy minden segitség nélkül is végig mehessen rajtok : akkor
saját tehetségei fejlődés fokaival meg kell egyezniök ; s kétség
kivül ha e lépcsők fokozatos meghaladása már önmagában is
gyönyört okoz neki: ebből a következik , hogy tehetségeinek
szabályszerű gyakorlásán kivül egyéb nem kivántatik e célra .
Azonban

annak ,

ha

a

nevelést

önfejlődés

folyamattá

tesszük , nem csupán azon előnye van , hogy tananyagunkba
kellő rendet hozhatunk általa , hanem még egyéb is . Minden
kis ismeretdarab sokkal jobban megmarad a növendék elmé
jében ,
meg
Ha

ha önmaga erejéből szerezte azt ,

ha önmaga' oldotta

a kitűzött feladatot, mint különben megmaradt volna.
sikert akar kivivni, előre foglalkoztatnia kell elméjét,
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Öszpontositni gondolatait;
követő felindulás sokkal
emlékezetébe,

ezen izgatottság , s a gyözelmet
mélyebben benyomja a tényeket

mintha tanitója mondja el neki azokat , vagy
Sőt még ha tévedne is ,

egyszerüen tankönyvéből olvasná el .

mivel tehetségei nagymérvű izgalomnak lettek kitéve , ezáltal
sokkal biztosabban megmarad elméjében a kérdés megmondott
feloldása , mintha ötször, hatszor ismételte volna. Azt se szabad
figyelmen kivül hagyni,

miként e tanmódnál a megszerzett

ismeretet folytonosan rendszerezni vagyunk kénytelenek. Az
ilyetén természetszerűleg elsajátitott tények s következtetések
hozzák már azt magukkal, hogy további következtetések előz
ményeivé ,
janak.

s további kérdések megoldásának eszközeivé vál

A tegnapi feladať megoldása segitségül szolgál a mainak

megoldásához. Az ekként szerzett tudomány , mihelyt fölvettük
eszünkbe , azonnal észtehetséggé változik által, s rögtön befoly
a

gondolkodás

bemagolás

általános

csak

annyit

menetére ; ellenben
ér ,

mintha

könyvtár lapjaira iratott volna .

valami

a

könyvnélkül

eszünkbe

rejlő

Nem szabad továbbá amaz er

kölcsi képzettséget se felednünk , melyet ezen folytonos önsegély
eredményez. Későbbi életkorunkban eme jellemvonásokra leend
szükségünk :

a nehézségek leküzdésével szemben bátorságra ,

figyelmünk türelmes öszpontositására , s ha kudarcot vallottunk
volna

kitartásra;

s ép

e jellemvonásokat

sajátitjuk

el,

ha

magával az észszel szereztetjük meg azon eledelt , a melyre
szüksége van.
van . Arra magunk is tanubizonyságul szolgál
hatunk , hogy a tanitást véges -végig körösztül lehet vinni e
szellemben ; mivel ifjú korunkban mi velünk.is ekként oldatták
meg

a

távlattan

aránylag

eléggé

bonyolult

tételeit.

Azt

pedig , hogy a tanitók közt levő vezéregyéniségek ez irány
ban haladnak , eléggé kitünteti Fellenberg következő mondása :
„ a tanuló

egyéni,

mint

magokat

sok ,

független munkássága sokkal fontosabb ,
nevelőkül

kiadni

szeretőknek ,

untalan

beavatkozása “ ; továbbá Mann Horác véleménye , mely szerént
„ szerencsétlenségünkre nálunk a nevelés inkább mondás
mint gyakorlásból áll “ ;
nélfogva

, sokkal jobban

s Marcel M. megjegyzése , mely

tudja

azt

a

tanuló ,

a

mit saját
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észfeszitése
meg neki . 4

után fedez

fel,

mint

a

mit

úgy

mondanak

Hasonlatosképen van a dolog ama másik párhuzamos
követelményre nézve , mely szerént oly tanmodort kellene
követnünk ,

melylyel gyönyörteljes munkásság jár

karöltve;

még pedig e gyönyört ne a munkáért járó küljutalom hozza
létre , hanem magának legyen természetes következménye. Ha
e követelménynek hódolunk ,

nemcsak a fejlődés

szabályos

menetének megzavarását fogjuk kikerülni, hanem esetleg még
más fontos hasznot is érhetünk el általa . A fiatal kor boldog
ságának megőrizése már magában is méltó célul tekintethetnék ,
ha csak vissza nem akarunk térni a vezeklő erkölcsiség (saját
kép erkölcstelenség) gyakorlására. De még ha ezt mellőzzük
is , mindamellett nem tagadhatjuk , hogy az észműködésre
sokkal alkalmasabb a kellemes érzelmi állapot, mint a közöny ,
vagy épen undor állapota. Mindenki tudja , hogy sokkal jobban
visszaemlékezünk azon dolgokra, a melyeket érdekkel olvas
tunk ,

láttunk vagy hallottunk ,

közönynyel

olvastunk ,

láttunk

mint az olyakra ,
vagy

hallottunk .

a miket
Az

egyik

esetben tevékenyen foglalkoznak tehetségeink az eléjök adott
tárgyakkal, mig a másik esetben tétlenségre levén kárhoztatva ,
vonzóbb gondolatok bilineselik le a figyelmet. Ez az oka
annak , hogy egyik benyomás erős , a másik gyenge. A tanul
mány tárgy érdektelenségéből származó közönyhöz még egy
más bénitó körülményt is kell adnunk , s ez a következmé
nyektől való félelem . Ez szétszórván a tanuló figyelmét, még
nehezebbé teszi rá nézve azt ,

hogy eszét oly tárgyakra irá

nyozza , a melyek iránt ellenszenvet érez magában. Ennélfogva
világos ,

hogy

egyenlő

sikert arat a tanitás,
feladat teljesitése.

körülmények

közt

annál

nagyobb

minél több gyönyört okoz a kiszabott

Tekintetbe kell továbbá azt is venni, hogy erkölcsi
tekintetben szintén fontos következményeket von maga után
azon gyönyör vagy fájdalom ,

melyet a napi leckék okoznak .
Hasonlitsd csak össze két ply fiú arckifejezését s modorát, a

kik közül egyik boldognak érzi magát, mert érdekes tárgyak
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kal birkózik meg ;

ellenben a másik boldogtalannak ,

mivel

utálja tantárgyát, nem halad semmire, folytonos szemrehányást,
fenyegetést sőt büntetést von magára :

azonnal látni fogod ,

hogy az egyik kedélyállapota , gondolkodásmódja gyarapszik ,
a másiké ellenben kárt szenved . A ki figyelmére méltatta ,
mily befolyást gyakorol az észre egyrészről a siker, másrészről
a bukás ,

viszont az észnek mily hatása van a testre; az látni

fogja , miként az egyik esetben mind a kedélyhangulat, mind
az egésség jótékonyan illettetett, a másik esetben azonban
attól lehet tartani, hogy állandó búskomorság , félénkségs
nyomott kedélyhangulat lesz következménye. Azonban még
egy más ,

szintén igen fontos közvetett eredményt se szabad

figyelmen kivül hagynunk. A tanitók s növendékek közt levő
viszony, - ha a többi körülményt egyenlőnek vesszük is ,
a szerént válik barátságossá s jótékony befolyásúvá, vagy
pedig

ellenségessé s igy befolyástalanná ,

boldogságot vagy gyötrelmet okoz.

a mint a tanmodor

Az emberi lények társult

eszméiknek rabjai. A ki naponként fájdalommal illet bennün
ket, lehetetlen hogy titkos ellenszenvvel ne viseltessünk iránta ;
s ha csak fájdalmas érzést költ bennünk, mást pedig nem ,
utoljára mulhatatlanul gyülölni fogjuk . Ellenkezőleg a ki foly
tonosan segiti a gyermeket célja elérésében , a ki óráról- órára
győzelmi gyönyörrel látja el , a ki minden órán bátoritja küz
delmei között , s ha sikert vivott ki , együtt örül vele , kedvel
tetni

fog,

sőt

ha

mindvégig következetes

magaviseletében ,

okvetetlen meg fogja magát szerettetni. S ha meggondoljuk ,
mily jótékony és hatályos az oly tanitó befolyása,
tanuló barátjának érez ,

azéhoz képest,

a kit a

a kire ellenszenvvel

vagy legjobb esetben közönynyel tekint : akkor el fogjuk
hinni, miként a boldogság elve szerént vezetett tanitás köz
vetett hasznai jókellvén vetekednek azokkal,

melyeket köz

vetlenekül soroltunk fel. Azoknak , a kik az itt védett módszer
kivihetőségében kételkednek ,

azt feleljük ,

a ' mit fentebb is

mondánk , hogy nemcsak az elmélet ajánlja ezt, hanem még
a gyakorlat is. A Pestalozzi kora óta élt kitűnő tanitók számos
kedvező itélete mellé itt csak az egy Pillans tanárét hozzuk
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fel , a ki azt állitja , hogy „ha a fiatalság akként tanittatik a
mint kell ,

az iskolában is csak oly boldognak

érzi magát ,

mint a játék mellett, a jól irányzott észfejlesztésnek csakúgy
örül, sőt tán még jobban , mintha izomereje gyakoroltatik .“
Végokul azon tényt hozhatnánk fel talán a nevelésnek

önképzéssé , s következőleg gyönyörködtető képzéssé tevése
mellett , hogy minél inkább azzá tesszük : annál valószinűbb ,
miként nem fog megszünni az iskolaköteles életszak bevégző
dése alkalmával. Mig csak a tudomány megszerzése vissza
taszitó

foglalkozás

fölhagyni

fog

vele a nagy

maradni:
többség ,

mindaddig

hajlandó

mihelyt a szülei

s

lesz

tanítói

kényszer alól felszabadul. De ha a tudomány megszerzése
gyönyörködtető foglalkozássá tétetik : azonnal felügyelet nélkül
is hajlandóvá lesz mindenki azon önképzés folytatására, a
melyet azelőtt mások felügyelete alatt hajtott végre . Ezen ered .
mény nem fog kimaradni. Mig csak az eszmetársulat törvényei
igazak maradnak , mig csak irtózunk azon tárgyak s helyek
től , a melyek fájdalmas eszmetársulatot költenek bennünk ,
ellenben gyönyörködünk azokban , a melyek elmult örömöket
a fájdalmas leckék mindaddig visszata

juttatnak eszünkbe;

szitóvá s a gyönyörteljesek vonzóvá teszik elöttünk a tudományt.
Aligha lesz későbbi életkorában szorgalmas tanulóvá az a
férfi,

a ki gyermekkorában fenyegetés s büntetéssel

kisért ,

gyötrő kényszermunka alakjában szedte magába az ismeretet ,
ellenben önálló kutatásra soha se lett szoktatva ; viszont a ki
természetes alakjában s maga idejében szerezhette meg , a ki
úgy emlékszik vissza az ismeret tényeire , hogy azok nemcsak
önmagokban érdekesek , hanem hosszas s jutalmazó győzelmek
sorának szolgálnak alapjául, az valószinűleg egész életfolyamán
keresztül folytatni fogja a fiatal korában elkezdett önképzést.
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III . FEJEZET.

Erkölcsi

nevelés.

Nevelési tanterveink legfőbb hiánya teljesen figyelmen
kivül van hagyva.

Amig tanitási rendszerünk egyes részle

tekben , úgy a tananyagot, mint a módszert illetőleg , lényeges
javitáson ment keresztül, addig a legfőbb hiányról s legsürge
tősebb szükségletről sokaknak még csak sejtelme sincs. Hogy
az ifjúnak az élet kötelmeire való előkészitése a legfőbb cél ,
melyet a szülőknek és tanitóknak folyvást szemelőtt kell tar
tani , azt hallgatagon elismerik ;

és szerencsére a tantárgyak

értéke s a tanmódszer jósága ma

már

csakugyan

itéltetnek meg , amint azok ama célnak megfelelnek.

aszerint
A kizá

rólagos klasszikai nevelésnek oly neveléssel való fölcserélése ,
melyben az újabbkori nyelveknek is illő hely adassék , ez alapon
vitatárgyat képez . A tudományos ismeret határai kiszélesbité
sének szükségét szintén hasonló okokból sürgetik .

De, habár

van is némi figyelem forditva arra , hogy a mindkét -nembeli
fiatalság társadalmi és polgári állásra képesittessék , azzal egy
általában semmit sem törődnek , hogy azok a szülői állapotra
alkalmatosokká tétessenek . Amig mindenki belátja , hogy az
életmód beszerezhetése végett gondos előkészület szükséges ,
addig úgy látszik ,

mintha azt hinnék az

emberek ,

hogy a

gyermekek fölnevelésére semmiféle előkészület sem kivántatik .
Amig számos évet tölt el a fiú , hogy megszerezhesse azon
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ismereteket , melyek főértéke csupán abban áll , hogy „ úrias
nevelésben

részesül ; s amig sok esztendejébe kerül a leány

nak a csupán

csillogási

ügyességek

elsajátitása , melyek

öt

estélyeken való megjelenhetésre képesitik : addig egyetlen órát
sem szentel egyik is arra , hogy előkészüljön ama minden fele .
lősségek legfontosabbikára - a családkormányzásra. Vajjon
azért történik ez , mert eme felelősség nagyon is véletlen s
távoli eshetőség ? Sőt ellenkezőleg , tiz egyén közül kilencre ,
bizonyosan bekövetkezik . Azért talán , mert annak gyakorlása
valami könnyű dolog ?

Bizonyára nem ; sőt inkább mindazon

foglalkozások közt , melyeknek véghezvitele a felnőttre vár ,
ez a legnehezebb. Avagy tán azért , mert e tekintetben min
deniket magára lehet hagyni, hogy t. i. önoktatás által képezze
ki magát a szülői tiszt betöltésére ?

Koránt sem ; mert nem

csak hogy el nincs ismerve az ily önoktatás szüksége ; sőt a
dolog bonyodalmas voltánál fogva , minden tanulmánytárgy
közt épen ez az , melyben az önoktatás legkevésbé vezetne
kivánt sikerre. Semmiféle észszerű érvet nem lehet felhozni
arra nézve , hogy a nevelés eme müvészetét az iskolai tan
folyamból kihagyjuk. Akár maguknak a szülőknek boldog
ságára való befolyását, akár gyermekeik és utódaik jelleme
és életére gyakorolt hatását tekintjük : meg

kell vallanunk ,

hogy az ifjúság testi , értelmi s erkölcsi nevelése helyes mód
szerének ismerete rendkivül fontossággal biró tudomány . Ezen
tárgynak kell lenni a befejezőnek mindenik férfi és nő neve
lési- folyamában. Miként a testi érettség az által nyilvánul , ha
az illető képes magzatokat létrehozni, úgy a szellemi teljes
korúság nyilvánulása sem állhat másban , mint ama magzatok
nevelésére vonatkozó képesitettségben. Azon tárgy , mely
minden

más

tárgyat

magában

foglal ,

s

ennél.

fogva azon tárgy, melyben a nevelésnek tetőpontot
kell érnie , nem más , mint a nevelés elmélete és
gyakorlata .
Ha hiányzik ezen előkészület, úgy a gyermekekkel való
bánásmód ,
sań rosz.

különösen pedig azok erkölcsi vezetése , siralma
A szülék vagy általában soha sem gondolkodnak e
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dolog felől, vagy ha igen , akkor meg következtetéseik töké
letlenek és egymásnak ellentmondók .

A legtöbb esetben , kü

lönösen az anyák részéről , a minden egyes alkalomra elfoga
dott bánásmód nem más , mint amit azon pillanat befolyása
szül , s ez épen nem afelől való észszerű győződésből ered , mi
válnék leginkább a gyermek hasznára , hanem csupán az épen
uralomra jutott szülői érzelemnek ad kifejezést, legyen az jó
vagy rosz ; s óráról órára aszerint változik , amint ezen érzelem
különböző változáson megy keresztül.

Vagy ha a szenvedély .

sugallata valamely határozott tan , vagy módszer által van he
lyettesitve, az rendesen a régi időből való hagyomány, vagy
pedig a gyermekkorra való visszaemlékezés szüleménye , vagy
épen a dajkák és cselédektől eltanult olyan módszer , mely
nem a fölvilágosultság , hanem az idők tudatlansága által ho
zatott létre. Azon zűrzavaros állapotra vonatkozólag , amely
a család kormányzás elmélete és gyakorlatára nézve uralkodik ,
Richter ( Jean Paul Fridrich Richter. Levana 21. §. ) követke
zőleg nyilatkozik :
„Ha egy közönséges apának titokban tartott viszszás eljárását nap
fényre hozván , mint erkölcsi képzés tanulmánytervét és leckerendét részle
tesen összeállitnánk , az ilyen formán hangzanék : Az első órában tiszta
erkölcstudományt kell a gyermek előtt nekem vagy nevelőjének olvasni'; a
másodikban : ,kevéssé tiszta , vagyis saját hasznára alkalmazottat'; a harma
dikban : , látod , hogy apád ezt igy és igy csinálja'; a negyedikben : ,te még
kicsiuy vagy , s ez a dolog csak felnőtteknek való '; az ötödikben : ,fődolog
az , hogy a világban boldogulj, s légy valami az államban' ; a hatodikban :
,nem a végesek , hanem az örökkévalók határozzák meg az ember becsét' ;
a hetedikben : , azért inkább szenvedj igaztalanságot, s légy nyájas “; a nyol
cadikban : ,de ha valaki megtámad , védd magadat derekasan ' ; a kilencedik
ben : ,kedves fijam ! ne lármázz '; a tizedikben : a gyermeknek nem szabad
oly csöndesen ülnie' ; a tizenegyedikben : jobban kell engedelmeskedned
szülőidnek ' ; a tizenkettedikben : „8 magadat nevelned . S igy az atya , el.
veinek óránkénti változtatása által palástolja el azok tarthatlanságát és egy
oldalúságát. Ami az anyát illeti, az nem hasonlit sem férjéhez , sem pedig
azon bohóchoz, aki mindenik hóna alatt egy - egy iratcsomaggal lépve a
szinpadra , ezen kérdésre : mi van jobbhóna alatt , válaszolá : „ rendeletek " ;
hát balhóna alatt : „ ellenrendeletek " ; hanem az anya inkább hasonlitható
az óriás Briareushoz , akinek száz karja , s mindenik hóna alatt egy -egy
papircsomag volt . “
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A dolgok ezen állapota hamarosan meg nem változtat
ható.

Számos ember -öltőnek kell addig letünni, mielőtt gyö

keres javulást lehetne várni. A nevelési rendszerek , miként
a politikai alkotmányok , nem készülnek , hanem nőnek , s a
rövid időszak alatti növekedés csaknem észrevehetlen . Azonban
bár ez is , mint minden tökéletesedés , lassú ; mindamellett ezen
tökéletesedés is bizonyos eszközök használatát föltételezi, s az
eszközök egyike épen a vita.
Nem tartozunk azok közé , akik hisznek Lord Palmerston
azon dogmájában, mely szerint „ minden gyermek jónak szü
letik . “ Általában véve , úgy látszik előttünk , hogy az ellen
kező dogma
bármily tarthatlan legyen is – közelebb áll a
valósághoz.

Azokkal sem vagyunk egy véleményen , kik azt

hiszik , miszerint a gyermek ügyes fegyelemmel teljesen olyanná
képezhető , aminőnek lennie kell. Ellenkezőleg beérjük azzal ,
hogy bár okos bánásmód által a gyermek természetének töké
letlenségei kevesbithetők , mindamellett azokat nem lehet telje
sen kiirtani. Azon nézet , hogy az eszményi emberiség töké
letes nevelési rendszer által rövid időn megvalósitható , közeli
rokon azzal, mely Shelley egy költeményében van kifejezve,
mely szerint, ha az emberiség régi intézményeit és előitéleteit
föladná, egyszerre eltünnék a világból minden gonosz , ezen
nézetek egyikét sem fogadhatja el helyeseknek az olyan ember ,
ki elfogulatlanul tanulmányozta az emberi dolgokat.
Mindazonáltal méltán megérdemlik rokonszenvünket azok ,
kik ama túlvérmes remények iránt lelkesülnek. A lelkesültség ,
még ha tán túlcsapongásokra ragadtatnék is, hasznos mozgató
erő , sőt talán szükséges is. Világos , hogy a lángoló politikus
soha sem vállalkozott volna azon munkára, s nem hozta volna
meg azon áldozatot ,

melyet

kész meghozni,

ha nem hitte

volna , hogy azon reform , melyért ő küzd , az egyedüli szük
séges dolog. A bornemisza szintén sokkal kevesebb erélylyel
fogna izgatni azon meggyőződése nélkül , hogy a részegségben
rejlik minden társadalmi baj gyökere.
vésekben , mint más egyéb

Az emberbaráti törek

dolgokban ,

a legfőbb

előny a

munkafelosztásból származik ; és hogy munkafelosztás létesül
8
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hessen , a filantropok mindenik osztálya többé -kevésbé aláren
deltje tartozik lenni saját feladatának ,

vagyis túlzott hitének

Ennélfogva azokról , kik akár
az értelmi, akár az erkölcsi nevelést általános gyógyszernek
tekintik , azt mondhatjuk , hogy túlzott várakozásaik nem

kell lenni saját munkájában.

minden haszonnélküliek ; sőt talán épen szerencsés körülmény
nek tekinthető , hogy az ő bizalmukat nem lehet megingatni.
Azonban lenne bár , igaz ,

hogy

az erkölcsi

fölügyelet

valamely rendszere által a gyermekek a kivánalom szerint
idomithatók ; és habár eme rendszerre mindenik szülőt be
lehetne tanitani: mégis távol lennénk a kivánt cél teljes való
sithatásától. Sokan feledik , hogy egy ily rendszer valósitha
tásának előföltételei — minők bizonyos fokú értelem , szivjóság
és önuralkodás – a felnőttek egyikénél sem található fel. A házi
nevelés kérdései fölött vitatkozók abban tévednek , hogy min
den hibát és nehézséget egyenesen a gyermekekre háritanak ,
a szülőkre pedig semmit sem .
nemzeti

A családi nevelésre , miként a

kormányzásra

vonatkozólag , jelenleg azon közhit
uralkodik , hogy az erény a kormányzók , a vétek pedig a
kormányzottak részén van . A divatozó nevelési elméletekből
itélve azt hihetné az ember ,

mintha a férfiak és nők saját
utódaikhoz képest valami magasabb fokú szellemi lények vol

nának .

Tapasztalásból tudjuk , hogy a polgárok , kikkel érint

kezünk , s a nép , melylyel a világban találkozunk , nagyon
tökéletlen teremtmények. A naponkénti botrányos esetek , а .
baráti civódások , a csődök ,

a beperlések s a rendőri adatok

mindenikében folyvást találkozunk az eláradt önzés ,

becste

lenség és durvaság különböző nemeivel. Mindazonáltal, midőn
a gyermekszobai eljárást birálgatjuk , s a fiatalság kicsapongása
felett vitázunk , rendesen úgy vesszük , mintha ezen különben
hibás egyének fiaik és leányaikkal való bánásukban , minden
erkölcsi fogyatkozástól mentek volnának . Azonban e vélekedés
annyira távol van az igazságtól , hogy ama házi rendetlenségek
nagy részéért, melyet közönségesen a gyermekek romlottsá
gának szoktak tulajdonitani, minden habozás nélkül a szülői
helytelen bánásmódot kell vádolnunk . Ezt azonban a gyerme
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kekkel inkább rokonszenvezők s önmagukon uralkodók

felől

nem állitjuk , kik közé — hisszük — olvasóink nagyobb része
is sorozható , hanem igenis állitjuk a tömegről. Avagy miféle
erkölcsi műveltség tehető fel az oly anyáról, aki időről- időre
haragosan rázza csecsemő gyermekét , mivel az szopni nem
akar - mint ezt egy alkalommal saját szemeinkkel láttuk ? Mennyi igazságszeretet fog valószinüleg az oly apa gyermekébe
olthatni, aki midőn gyermeke sikoltása folytán meglátta , hogy
gyermekének

ujja az ablak rámája és tokja közé beszorult,

ahelyett hogy azt kiszabaditaná, elkezdi gyermekét paskolni ?
Hogy azonban csakugyan vannak eféle apák , azt szemtanúk

1
bizonyitják. Vagy vegyünk egy még kirivóbb esetet, amelyért
szintén közvetlen szemtanú kezeskedik : miféle nevelési kila
tásai lehetnek az oly ifjúnak , akit midőn kificamodott lábbal
hazavisznek ,

ütlegekkel

fogadnak ?

Az igaz,

hogy

ezek

a

legrendkivülibb esetek , melyek az emberi lények életében azon
vak szenvedélyről

tanúskodnak ,

amely a vadállatokat

arra

ösztönzi, hogy saját fajuk gyönge és sérült részét elpusztitsák.
De , habár túlzott is e rajz , mégis eléggé jellemzi azon érzelmet
és eljárást,

mely igen sok családban naponta tapasztalható.

Avagy ki nem látta igen sokszor ,

hogy a dajka, vagy anya

megveri a gyermeket nyughatatlanságáért, ami pedig - hihe
tőleg – valamely keletkező betegség következménye ? Ki nem
tapasztalta gyakran , hogy midőn némely anya fölkapá elesett
kisdedét , durva s goromba hangon kiáltá fülébe: te ostoba
kis fattyú ' ,

mely

észtelen

kifakadás

mintegy

előhirnöke a

rávárakozó jövendőbeli számtalan gorombáskodásnak ! Avagy
azon nyers hangból, melylyel egy némely atya csendre inti
gyermekeit, nem tünik - é ki világosan az azok iránti nemesebb
érzület hiánya ? S azon folytonos , gyakran minden ok nélküli
zabolázgatások , melyeket az ifjúnak tapasztalnia kell , azon
csendesen ülésre intő parancsok , melyeket egy virgonc gyermek
erős idegrázkódás nélkül nem tud eltűrni, vagy épen vasúton
utazásközben az ablakon való kinézésnek megtiltása ,

ami a

némileg értelmes gyermekre nézve elkeseritő megfosztatás szo
kott lenni; kérdjük, vajjon eme tilalmak a rokonszenvnek nem
8*
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borzalmas hiányát jelezik-e ?

Annyi igaz ,

hogy az erkölcsi

nevelés eme nehézségei szükségképen kettős forrásból származ
nak , amennyiben szükségképeni eredményei a szülék és gyer
mekek közös hibájának. Ha a születés általi átöröklés , miként
minden természettudós jól tudja , s miként naponkénti tapasz
talataink s közmondásaink is bizonyitják ,

nem más ,

mint a

természet törvénye: akkor átlagosan véve, a gyermekek hibái
szülőik hibáinak visszatükröződéseként tekinthető; de csakis
átlagosan , mert amennyiben a távolabbi ősöktől öröklött tulaj
donságok igen bonyolultak , a hasonlóság nem különleges ,
hanem csupán általános. És ha középszámitás szerint, a hibák
ezen átöröklése csakugyan létezik : akkor azon gonosz szenve
lyek ,

melyeket

a

szülőknek

gyermekeikben

zabolázniok

1
kell , önmagukban is hasonló gonosz szenvedélyeket föltéte
leznek , habár ezek a közönség szeme elől el vannak is rejtve;
vagy talán más érzelmek által le vannak is leplezve ; de bennök
mindazonáltal meg vannak . Ennélfogva az erkölcsi fegyelmezés
bármely eszményi rendszerének általános foganatba vétele
hasztalan volna , mivel a szülők nem eléggé jók.
Söt ,
egyszerre

habár lenne oly módszer,
el

lehetne

érni;

melylyel

s habár az apák

a kivánt célt
és

anyáknak

elegendő belátása , rokonszenve és türelme volna is , melyekkel
ezen módszert következetesen foganatba lehetne venni: mind
amellett teljesen haszontalan törekvés volna a család -kormány
zást előbb reformálni akarni ,
tatnának .

mielőtt egyéb dolgok reformál

Mi is az csak , amit mi elérni akarunk ? Nemde az ,

hogy bármiféle nevelésnek közvetlen célja az ,
meket az élet teendőire előkészitse ,
képezzen ,

aki,

hogy a gyer

hogy belőle oly polgárt

amig jó irányban van vezetve ,

tudjon is a

világban boldogulni ? S vajjon ez a világban való boldogulás
(mely alatt mi nem a vagyonszerzést, hanem csak egy család
fölnevelésére szükséges alapot értjük) nem tételez - é föl bizo
nyos alkalmazkodási képességet azon világhoz ,

amelyben él.

És ha a műveltség valamely rendszere által lehetne is eszményi
embert előállitani,

nem kétséges

dolog-é ,

hogy az a világ

jelenlegi viszonyaiba bele tudná magát találni ? Ellenkezőleg,
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nem lehetne- é attól tartani, hogy annak az igazságszeretete
iránti túlfinom érzéke és szerfelett tökéletes mérvű magavi
selete , reá nézve az életet elviselhetlenné, vagy épen lehetet
lenné tenné ? És habár egyeseknél bámulatos eredményt lehetne
is elérni, a társadalomra s az utódokra nézve nem volna - é az
is gyarló teremtmény ? Sok okunk van hinni , hogy miként a
nemzet, úgy a család kebelében is a kormányforma általában
olyan jó , aminő az az emberi természet általános állapotánál
fogva lehet. Azt mondhatjuk tehát, hogy — úgy az egyik , mint
a másik esetben – a nép

általános jelleme határozza meg a

gyakorlatban levő ellenőrzés minőségét. Következésképen , mind
két esetben azt lehet állitani, hogy az átlagos jellem javitása
a rendszer javittatására vezet ; s továbbá , hogy ha lehető
volna a rendszeren javitást eszközölni előbb , mint az átlagos
jellem megjavult , annak inkább rosz , mint jó következménye
lenne. Azon durva bánásmódot, melyet a gyermekek ma szü
lőik s tanitóik részéről tapasztalnak , úgy lehet tekinteni, mint
csupán előkészületet azon nagyobbmérvű durvaságra , melylyel
ök a világba léptükkor találkozni fognak .
vatban levő durva nevelési eljárás mellett,

A jelenleg közdi .
talán azt lehetne

még némi mentségül fölhozni, hogy ha lehető volna az , mi
szerint a szülék és tanitók teljes méltányossággal és jó indulattal
bánjanak a gyermekekkel, az még keserűbbé tenné rájok
nézve azon méltatlankodást, melylyel azoknak — későbbi életök
alatt
az emberek önzése folytán találkozniok kell. *)

* ) Eféle szokott lenni azon okoskodás, melyet a mi nyilvános tan
intézeteinkben a fiúkon elkövetett durva bánásmód mentségéül föl szoktak
hozni ; ahol , mint mondják , azok oly kis világba lépnek be , melynek
sanyarúságai a valódi élet sanyarúságaira szolgálnak előkészületül. Meg kell
adni , hogy ezen mentségben van valami ; de csakhogy ez nagyon gyarló
mentség. Mert amig a házi és iskolai fegyelemnek - ha nem sokkal is , de
legalább valamivel mégis — jobbnak kellene lennie , mint a fölnőtt korbeli
fegyelem ; addig azon fegyelem , melyet a tanitványok az etoni , winchesteri,
hartowi stb. középiskolákban tapasztalnak , a felnőtt korbeli fegyelemnél
sokkal rosszabb , azaz igazságtalanabb és kegyetlenebb. A mi nyilvános
iskoláinkban nyerhető nevelés, ahelyett hogy előmozditaná az emberi hala
dást
holott minden nevelésnek ez volna a célja: - azáltal, hogy a tanit
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„ Avagy nem túlságosan sokat bizonyit- é ez ? " kérdhetné
valaki . „ Ha semmiféle erkölcsi nevelés nem képes a gyermeket
olyanná idomitani , mint aminőnek lennie kellene , habár volna
is oly rendszerünk , mely szelidebb bánásmódot tudna létesi
teni, -- a jelenlegi szülék nagyon tökéletlenek arra , hogy azt
valósithassák ; és habár az oly tökéletes nevelési rendszert
sikerrel lehetne is keresztülvinni, annak eredménye a társa
dalom jelenlegi állapotával veszedelmesen összeférhetlen lenne :
nem az következik - e tehát ebből, hogy a jelenlegi rendszer
megváltoztatása

valamint nem lenne kivihető ; úgy nem is
Egyáltalában nem. Mert abból csak az következik ,
hogy a családkormányzás újjáalakitásának a többi változta
kivánatos ?

tással lépést kellene tartani.

Csupán az következik , hogy a

fegyelmi eljárás módszere nem javitható , sőt ne is javittassék
másként, mint csakis részletenként. Egyedül az következik , hogy
az eszményi tökéletesség parancsai, a gyakorlati életben , két
ségen kivül alárendeltek leendenek az emberi természet jelen
állapotának , vagyis a gyermekek , szülék és a társadalom
tökéletlenségeinek ; s csak akkor lehet ama parancsoknak job
' ban eleget tenni , amidőn a közjellem jobb leend.
„ De mindenesetre “ – ellenvetheti kritikusunk — ,„,teljesen

hijában állitanánk fel a családi nevelés és fegyelmezésre nézve
Abból nem lehetne semmi

bármiféle eszményi szabályzatot.

hasznunk , ha készitenénk vagy ajánlanánk is oly módozatokat ,
melyekre korunk még nincs megérve.“ Ezen ellenvetésre ismét
azt mondhatjuk , hogy miként a politikai kormányzásnál,
habár a tiszta igazság ki nem vihető is , mindamellett szük
séges tudni , hogy hol van az igazság , hogy a teendő változ
tatások alkalmával inkább afelé haladjunk ,
vozzunk ;

épen

úgy

mint attól eltá

a család kormányzásánál is ,

bizonyos

ványokat a zsarnoki kormányformához és nyers erő által szabályzott maga
viselethez szoktatja , hajlandó őket alsóbbrendű társadalmi viszonyokhoz
idomitani, mint aminők a mostaniak. S miután törvényhozó testületünk
tagjai, időnként , ama durva bánásmód által uralt iskolákból kerülnek ki ,
ama barbár törekvésű befolyás akadályozza a nemzeti tökélyesbülést.
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észményi célt kell kitüznünk , hogy azt fokonként megköze
lehet tartanunk , hogy egy
lithessük. Attól legkevésbé sem
ily eszményi célkitűzésének gonosz következményei lehet
nek . Az emberiségnek a fenálló intézményekhez való ragasz
kodása elég

erős

arra ,

hogy a gyors változtatást megaka

dályozza. A dolgok úgy vannak elrendelve, hogy mielőtt az
emberek magasabb látpontra nem emelkednek , nem tudják
azokat elfogadni; lehet, hogy névleg szitanak hozzá , de tényleg
el nem fogadják .

Sőt midőn már fel van is ismerve az igazság ,

azon akadályok , melyek annak érvényesülése elé gördülnek ,
oly makacsok , hogy úgy az emberbarátok , mint a bölcsészek
türelmét túlélik. Ennélfogva bizonyosak lehetünk abban , hogy
a gyermekekkel való természetes bánásmód elé gördülő aka:
dályok mindig elegendők arra , hogy az annak valósithatása
érdekében kifejthető akadályt ellensúlyozzák .
Ezen előleges megjegyzések után lássuk már most az
erkölcsi nevelés valódi célját és módszerét. Először is nehány
lapot az

általános

alapelvek

fölállitására

fogunk

szentelni,

melyeknek átolvasására az olvasó figyelmét előre fölhivjuk ,
s aztán célunk példák által érthetővé tenni, hogy a szülék a
család kormányzása közben időnként fölmerülő nehézségekkel
szemben hogyan viseljék magukat.

Ha a gyermek elesett , vagy fejét az asztalba ütötte, fáj
dalmat érez , melyre visszaemlékezvén , máskor vigyázóbbá
leend ; s ily tapasztalatok ismétlése által mozdulatainak bizto
sabb irányzatára vezéreltetik . Ha izzó tűzfogóhoz nyult, vagy
kezével gyertyalánghoz kapott,
forró

vizet döntött ,

avagy teste valamely részére

a származott égés , vagy seb oly lecke

leend , melyet nem fog egyhamar elfeledni.

Nébány efféle eset

oly mély benyomást fog maga után hagyni, mely nem engedi ,
hogy saját egészségének alapföltételeiről, bármely rábeszélés
folytán , valaha megfeledkezzék .
Ezen esetekben tehát maga a természet tanit bennünket
a legegyszerűbb módon az erkölcsi fegyelmezés valódi elmé
letére és

gyakorlatára ,

melyet — habár

a felületes

vizsgáló
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előtt a közönségesen elfogadottakhoz nagyon hasonlónak látszik
is , de - ha sorosabban szemügyre vesszük , - azoktól nagyon
különbözőnek találandunk .
Jegyezzük meg először is , hogy a test megsértése s az
e miatti bünhödés alkalmával, a helytelen magaviselet, valamint
ennek következményei közt levő viszony , a legegyszerűbb
alakban áll előttünk. Ámbár ezen szavak : helyes és hely.
telen , közönséges jelentésük szerint nem igen alkalmazhatók
oly cselekvésekre,

melyek egyenesen csakis a

testre vonat

koznak ; mindamellett , ha valaki szorosabban vizsgálja a dolgot,
úgy találja , hogy az ily cselekvések is ugyanoda sorozhatók ,
ahová a többiek. Minden magaviselet, - bármiféle föltételből
induljon is ki — megegyezik abban , hogy azon magaviselet,
melynek összes eredménye -- közelebbi úgy , mint távolabbi előnyös jó magaviselet, ellenben azon magaviselet, melynek
Összes eredménye - a közvetlen úgy , miként a közvetett
sértő, rosz magaviselet. A végső mérték , mely szerint a világ
az emberi magaviseletet meg szokta itélni, annak tudatából áll,
vajjon boldog , vagy boldogtalanságot eredményez -é ? Úgy
tartjuk ,

hogy a részegeskedés rosz ,

mert testi elgyengülést

és oly erkölcsi gonoszt eredményez , mely nemcsak magára a
részegségre , hanem még hozzátartozóira is átszáll. Ha a lopás
a tolvajnak és meglopottnak egyaránt gyönyört okozna , ezen
tényt nem találnánk a bűnök ‘lajstromában.

Ha föltehetnénk ,

hogy a jó cselekedet az emberi nyomort szaporitja, akkor azt
elkárhoztatnánk

és nem tekintenénk jónak.

Nem kell több ,

csak egy kezünk ügyébe akadt hirlap vezércikkjét olvasnunk ,
vagy bármely társadalmi kérdés feletti beszélgetést meghall
gatnunk , hogy beláthassuk , miszerint az országgyűlési tanács
kozások , a politikai mozgalmak s az emberbaráti törekvések ,
valamint az egyesek cselekvései is , előre elképzelt eredményeik
folytán , aszerint szoktak megitéltetni, amint azok az emberek
örömeit vagy bajait növelik . És ha másodlagos , 8 a tényekre
saját magunkból rátolt eszméink vizsgálatánál is azt találjuk ,
hogy ezek helyes vagy helytelen voltának megitélésére vonat
kozólag is ez a mi

próbakövünk :

akkor

lehetetlen a testi
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magaviseletet, s az ebből származó eredményt is aszerint nem
tartanunk jónak vagy rosznak , amint a belőle származó ered
mény jótékony vagy káros.
Figyelembe veendő másodszor azon büntetések jellege,
melyek

ezen

testi

kihágások

meggátlására

vannak

szánva .

Csak jobb szó hiányában nevezzük büntetéseknek , mert ezek
nem szószerinti értelembe vett büntetések . Ezek ugyanis nem
abban állanak ,

hogy

mesterséges

úton és

szükségen

kivül

fájdalmat okoznak ; hanem hogy egyszerűen jótékony gátakat
vetnek azon cselekvéseknek , melyek a testi jólléttel homlok
egyenest ellenkeznek ;

oly gátakat , melyek nélkül az emberi

élet, a testi sérelmek által, a lehető legrövidebb idő alatt
hamár csakugyan
tönkre tétetnék .
Ezen büntetéseknek igy kell neveznünk — az a különös sajátsága van , hogy azok
kikerülhetlen következményei azon tetteknek , melyekből
folynak, vagy más szavakkal: ezek csakis a gyermek cselek
vései által előidézett kikerülhetlen visszahatások .
Ne feledjük továbbá , hogy ezen fájdalmas visszahatások
mindig a kihágásokhoz vannak mérve. Csekély baleset csekély
fájdalmat, s nagyobb , érzékenyebbet von maga után . Koránt
sem úgy van , hogy egy kis gyermek ,

aki az ajtó -küszöbön

átbukik , kelletinél sokkal nagyobb mérvben szenvedjen , mint
amennyit az esés mértéke okozna , csupán azért, hogy máskor
vigyázóbb legyen. Hanem naponkénti tapasztalata őt csak arra
tanitja meg , hogy a nagyobb vagy kisebb hibának nagyobb
vagy kisebb büntetése van . Hogy aztán ahoz alkalmazza ma
gaviseletét.
S végre meg kell jegyezni, hogy azon természetes visz
szahatások , melyek a gyermek hibás tettét nyomban követik ,
mindég ugyanazok közvetlenek ,
kerülhetők .

nem ingadozók és ki nem

Nincs itt fenyegetés , hanem csendes és szigorú

meglakolás.

Ha pl. egy gyermek tűvel megszúrja újját, fáj.
dalmat érez. Ha ismétli , újra ugyanaz az eredmény következik

be ; s igy tovább minden alkalommal. Valahányszor az élette
len természet tárgyaival jön érintkezésbe , mindannyiszor ezen
változatlan ellenállásra talál, mely elől nincs menekülés, is

122

mely semmi mentségre nem hallgat, és amelytől nincs fölleb
bezés : ezen szigorú , de üdvös fegyelmet fölismerve , csakhamar
rendkivül vigyázni fog , hogy kihágást többé el ne kövessen.
Ezen általános igazságok még sokkal fontosabbaknak
tünnek föl előttünk , ha meggondoljuk , hogy azok úgy az egész
érett, mint a gyermeki korra nézve egyiránt érvényesek.

A

természetes következményeknek tapasztalat útján szerzett isme
rete az , mely úgy a nőket , mint a férfiakat egyiránt

feltar

tóztatja , midőn téves úton járnak. Miután a házi nevelés
megszünt, s midőn már nincsenek többé szülék és tanitók ,
hogy e vagy ama cselekvési mód ellen tiltakozzanak , egy oly
fegyelem lép előtérbe, mely hasonló ahoz , amely nyomán a
Ha az ifjú az
kis gyermek önmagára vigyázni megtanul.
élet munkaterére léptekor elhenyéli idejét,

s a rábizott köte.

lességeket hanyagul vagy ügyetlenül teljesiti, lassanként bekö
vetkezik a természetszerű büntetés : hivatalából elbocsáttatik ,
s egy ideig kénytelen tűrni az önokozta szegénység nyomorait.
A pontatlan ember , aki hivatalos és szórakozási igéreteit soha
sem váltja be , folytonosan ki van téve a bekövetkező kelle
metlenségeknek , hátrányok és kárvallásoknak. Az üzletember,
aki igen nagy haszon után áhitoz , elveszti vásárlóit, s igy
kapzsisága elé gát vettetik . A figyelmetlen orvost a közönség
mellőzése arra tanitja , hogy betegeire több gondot forditson .
azon nehéz
A túl- hiszékeny hitelező és túl-vérmes üzérkedő ,

ségek folytán , melyekbe szertelen szeleskedésük által jutnak
egyiránt megtanulják , hogy vállalataikban máskor ovatosabbak
legyenek . S ez igy van minden egyes polgár életében . Az
ilyesféle alkalmakkor oly gyakran idézett ama közmondásból ,
hogy : „ Kit a kigyó megmar , a gyiktól is fél“ — nemcsak azt
látjuk , hogy azon hasonlóság , mely ezen társadalmi és a ter
mészet által a gyermeken már korán gyakorolt fegyelmezés
között van , általánosan el van ismerve ; hanem egyszersmind
azt is , hogy magában foglalja azon meggyőződést is , mely
szerint ez
fegyelmezési mód a leghathatósabb . Sőt ezen
meggyőződés abban nemcsak benfoglaltatik , hanem benne vi
lágosan ki is van fejtve. Mindnyájan hallottuk már , midőn
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némelyek ilyesféle vallomást tesznek ,

hogy t. i. ők csupán

„ drága áron vásárolt tapasztalat “

által jutottak oda ,
hogy egy vagy más helytelen cselekvési módjukkal fölhagy
janak.

Mindnyájan hallottunk már ezen pazarló , vagy ama
tervezgető tetteinek megbirálása alkalmával ilyesféle megjegy
zést,

hogy t. i .

a jó tanács nála kárba vész,

s csupán

a

keserű tapasztalásnak lehetne valami eredménye ; vagyis
csupán a kikerülhetetlen következmények elszenvedése segit
hetne valamit. Ha még további bizonyitékra is volna szükség ,
arra nézve , hogy a természetes visszahatás nemcsak a leghat
hatósabb büntetés , hanem , hogy semmi más , ember által ki
gondolt büntetéssel nem helyettesithető : akkor ily további bizo
nyitéknak tekinthetjük különböző büntetési rendszereinknek
sikertelen voltát. A fegyelmi eljárás sokféle módozatai közül ,
melyeket eddig ajánlatba hoztak , vagy épen törvény által
életbe léptettek ,
melyet

védői

egyik sem

hozzá kötöttek.

felelt

meg . ama várakozásnak ,

A mesterséges

büntetések a
célzott javulást soha sem eszközölték , sőt sok esetben még
szaporiták a bűnesetek számát.
Sikerdús javitó-intézetek
csupán azon magán természetűek , melyek fegyelmi eljárásuk
ban legjobban megközelitik a természet módszerét, amelyek
alig tesznek egyebet , minthogy a vétkes cselekvések termé
szetes eredményét bekövetkezni engedik ; amennyiben t. i. a
vétkezők cselekvési szabadságát
amennyiben azt a társada
lom biztonsága megkivánja

megszoritják ,

s a bűnöst arra

kényszeritik , hogy maga tartsa fenn magát, mindaddig , mig
ama kényszerállapotban él. Igy tehát láthatjuk egy részről ,
hogy azon nevelés , mely a kis gyermeket megtanitja arra ,
hogy mozdulataira ügyeljen , ugyanaz , amely a felnőttek töme
gét is féken tartja , s őket többé

kevésbé

tökéletesiti; más

részről pedig azt tapasztaljuk , hogy az emberek által a vétkes
hajlamú felnőtteken gyakorolt fegyelmezés mindaddig ered
ménytelen , mig csak az a sors által kiszabott fegyelmezési
módtól eltér , s csak akkor kezd eredménydús lenni , midőn
ahoz közeledik .
Avagy nincsen-e itt megadva az erkölcsi nevelés vezér :

124

elve ?

Nem azt kell- e a mondottakból következtetnünk , hogy

ugyanazon nevelési módszer , mely a kis gyermeki és meglett
korban oly üdvös eredményű , épen oly jótékony hatású lehet
az egész ifjú -koron keresztül is . Hiheti- e bárki is , hogy azon
fegyelmi eljárás, mely az élet első és utolsó szakában a kivánt
célnak annyira megfelel, a közben eső korszak alatt az nem
lenne célszerű ? Nem világos- e az , hogy a szülőknek , „ mint
a természet szolgái és magyarázói“ -nak , kötelességük
hogy gyermekeik saját tetteiknek természetes
következményét, mint természetes visszahatást mindenkor ta

arra ügyelni,

pasztalják , anélkül azonban , hogy azt elmellőznék , vagy
súlyosbitanák , vagy pedig a természetes következmény helyett
mesterséges eredményeket alkalmaznának büntetésül ?
Bizo
nyára egyetlen elfug'ulatlan olvasó sem fogja ennek igazságát
tagadni.
azt fogják erre mon
Azonban sokan - valószinüleg
dani , hogy hiszen a legtöbb szüle jelenleg is igy jár el , s hogy
az általuk alkalmazott büntetések a legtöbb esetben a rosz
magaviselet valódi következményei: hogy a szülők felindulása ,
mely nyers szavakban s durva tettekben tör ki belőlök , nem
más , mint a gyermekek kihágásának következménye , és hogy
azon testi és erkölcsi szenvedés , melynek a gyermekek alá
vannak vetve , csak rosz magaviseletük természetes visszaha
hatását érezteti velük . Ezen állitásban , a sok tévedés mellett,
valóban van némi igazság is.

Az ugyanis kétségtelen dolog ,

hogy az apák és anyák haragja a gyermek rosz magavisele
tének valódi következménye , s hogy eme harag nyilvánulása
természetesen gátolja is ama rosz tetteket. Az a sok piron
gatás , fenyegetés és ütlegelés , melyekkel a fölindult szülők
hibázó kicsinyeiket illetni szokták , kétségen kivül oly cselek
vések , melyeket az ily szülékből az elkövetett vétségek idéztek
elő , s igy bizonyos tekintetben azokat is úgy lehet tekinteni,>
mint a gyermekek rosz cselekvésének természetes visszahatását.
Azt sem vagyunk hajlandók állitani, hogy az ilyféle fegyelmi
eljárások viszonylagosan — relative - nem helyesek , sőt igenis
helyesek , de csak a rosz nevelésű szülék rosszul nevelt gyer
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mekeihez viszonyitva ; s helyesek a társadalom oly állapotához
mérve , melyben a nagy többséget oly rosz nevelésű szülék
képezik.

Mint már föntebb megjegyeztük , a nevelési rend

szerek , miként a politikai s más egyéb intézmények , általában
véve oly jók , mint aminők azok az emberi természet állapo
tához képest lehetnek . A barbár szülék barbár gyermekei
csakis oly barbár bánásmód által fékezhetők , mint aminőt az
afféle szülék önként alkalmaznak , és hogy a meghajlás az
olyan barbár bánásmód előtt , melyben az olyan gyermekek
rébzesülnek , talán a legjobb előkészület az oly barbár társa
dalomra , melyben ama

gyermekek később

majd

szerepelni

fognak. Ellenben a művelt társadalom művelt tagjai nemtet
szésüket önkéntelenül is , kevésbé sértő modorban nyilvánitják ,
s önkéntelenül is szelidebb bánásmódot fognak alkalmazni ,
mely azonban az ő szelidebb természetű gyermekeire nézve
eléggé szigorú leend . Annyi tehát igaz , hogy a szülői érzelmek
kifejezési módját illetőleg , a természetes visszahatás elvét több
vagy kevesebb

mérvben

mindenkor követték .

A család -kor

mányzás rendszere minden időben a családi élet tulajdonképeni
formáját igyekszik megközeliteni.
Itt azonban két fontos tényt kell szem előtt tartani.
egyik az , hogy az ily gyors átmeneti korszakban , mint aminő
a miénk – mely a régi és új elmélet, s a régi és új gyakorlat
közt szakadatlan küzdelmet tüntet fel -- a gyakorlatban levő
nevelési rendszerek a korral épen nem állanak öszhangzásban .
Sok szüle még ma is tiszteletben tartván azon tanitási elveket ,
melyek pedig csakis azon kor számára valók voltak , mely
azokat alkotá ,
oly büntetésnemeket alkalmaz , melyek tulaj
don érzelmeiket is sértik , s igy gyermekeikkel természetellenes
visszahatásokat tapasztaltatnak ; amig viszont mások , a pilla
natnyi javulás vérmes reménye által elragadtatva , az ellenkező
túlságba rohannak. A másik tény pedig az , hogy a legbecse
sebb fenyiték nem a szülői tetszés vagy nemtetszés szüleménye,
hanem azon eredményekből meritett tapasztalat, mely a gyer
mek magaviseletéből , a szülői vélemény vagy beavatkozás
nélkül is önként következik . A valóban üdvös és tanúságos
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következmények nem azok , melyeket a szülék akkor alkal
maznak , midőn azt gondolják , hogy a természet helyetteseiként
szerepelnek , hanem azok , melyeket maga a természet önként
alkalmaz. Megkisértjük e megkülönböztetéseket nehány példa
által érthetővé tenni, melyek -- amig egy részről kimutatják ,
hogy mit értünk mi a természetes és az ezzel ellentétben álló
egyszersmind nehány gya
mesterséges visszahatások alatt
korlati intést is fognak szolgáltatni.
Mindenik családban , hol kis gyermekek vannak , naponta
fordulnak elő esetek , miket az anyák és dajkák „ mindent föl
A gyermek játékos ládikáját kezébe .

forgatás" -nak neveznek.

vevén , annak tartalmát a padlón szétszórva ott hagyja. Vagy
reggeli sétája, alkalmából hozott maroknyi virágát az asztalra
és székekre szétszórja . Vagy egy kis lány bálruhát szabdal
ván , az elnyirkált ruhadarabkákkal beszemeteli a szobát. A
legtöbb esetben az ezen rendetlenség helyrehozásának fáradalma
bármely más egyénre hárul,
illetne.

csupán arra nem , akit a dolog

Ha ez a dajka szobájában

történt, akkor a dajka a

,, semmire kellő kis porontyokra" duzzogva elháritja a rendet
lenséget; ha pedig valamely más szobában , akkor a rendbe
hozás , kötelessége rendesen vagy a legidősebb testvérek egyi
kére , vagy valamelyik nőcselédre háramlik ; a rendetlenkedőt
pedig semmi más nem éri , mint csupán megdorgálás. Ezen
igen egyszerű esetben azonban vannak eléggé okos szülék , kik
többé-kevésbé helyesen alkalmazzák a természetes büntetést,
azaz , a szétszórt játékszereket s az ernyirbált ruhadarabkákat
magával a rendetlenkedő kis gyermekkel szedetik össze. A
rendetlenkedésnek leghelyesebb és legvalódibb következménye
a rendbehozás fáradsága.

Ezt naponta tapasztalhatni minden

kereskedő boltjában , s mindenik háziasszony családja körében .
És ', ha a nevelés csakugyan az élet teendőre való előkészület :
akkor mindenik gyermeknek kis korától kezdve naponként
kellene ama tapasztalatot szerezni. S ha a természetszerű bün
tetés a gyermek részéről makacsságba ütköznék ( ami főként
oly helyen , hol az addig gyakorolt erkölcsi fegyelmezés rend
szere hibás volt , könnyen megeshetik ), akkor az a helyes
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eljárás, hogy a gyermek engedetlensége által tanusitott dacos
magaviseletének további visszahatását is érezze. Ha a gyermek
megtagadta és elmulssztotta a szétszórt tárgyakat összeszedni
és rendbe rakni, s ha ezáltal a munkát más valakinek kelle
teljesiteni: akkor a legközelebbi alkalommal az olyasféle sze
reket, melyekkel ő másoknak ily alkalmatlanságot szerzett, a
gyermektől határozottan meg kell vonni. Ha legközelebb kérni
fogja játékszekrényét, anyja következőleg válaszoljon: „ A mult
kor játékszereidet , melyeket a szobában szerteszét hagytál,
Johannának kellett fölszedni. Johanna nem ér rá , hogy a te
szétszórva ott hagyott játékszereidet minden nap rakosgassa ;
s azt én magam sem tehetem . S miután te játékaidat, midőn
már kimulattad velök magadat, nem akarod elrakni, én nem
adhatom oda . “ Szemmel láthatólag ez a legtermészetesebb kö
vetkezmény, mely sem nem túlszigorú, sem nem túlgyönge;
s ezt a gyermeknek is ilyennek kell elismernie. Egyszersmind
a büntetés is akkor sulyt, amikor azt az illető legsúlyosabban
érzi.

Amely percben a kivánság támad , azon percben hiusit
tatik meg a vágy teljesülésének reménye is ; s lehetetlen , hogy
az ekként támadt erős benyomás a későbbi magaviseletre is
hatással ne legyen , és pedig oly hatással , mely , következetes
ismétlés folytán , mindazt eszközölni fogja , amit csak a hiba
javitás végett eszközölnie kell.

Ehez járul még az is , hogy
ezen eljárás folytán a gyermek idejében megtanulja azon leckét,

melyet nem lehet elég korán megtanulnia , amely abban áll,
hogy e világon, minden örömeink csakis munka
által eszközölhetők leghelyesebben .
Vegyünk egy másik esetet .

Nem régiben hallottuk , hogy

egy leánykát gyakran kellett azért korholni, hogy napi sétájára
soha sem tudott idejében elkészülni.

Virgonc kedélye,

s a

babra munkákban elmerülni szerető természeténél fogva Kon
stáncia soha sem gondolt arra , hogy ruháit magára szedje,
mialatt a többiek már mind készen voltak . A nevelőnőnek s
a többi testvéreknek csaknem mindig várakozniok kellett ,

s

a mama csaknem mindig ugyanazon pirongató szavakkal illeté
a késlelkedőt. Bár ezen eljárás semmi sikert nem eredménye
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zett is , mindazáltal a mamának nem

jutott eszébe , hogy Kon

stánciával a természetes büntetést éreztesse. Sőt még akkor
sem akarta azt megkisérleni, midőn ajánlották neki. A készü
letlenség és késlelkedés az életben rendesen maga után vonja
azon előny elszalasztását, melyet különben meg lehetett volna
nyerni : a vonat elrobogott; a gőzhajó épen most hagyá el a
kikötőt , a vásáron a legjobb árúcikkek elkeltek ; vagy minden
jó hely el van foglalva a hangverseny helyiségében. A mind
untalan előforduló esetekből bárki is láthatja , hogy azon előre
gyanitható veszteségek , melyek az embereket érik , igen gyakran
a késlelkedésből erednek . Hát nem világos itt a következtetés ?
Vajjon az előre látható veszteségeknek nem kell- e a gyermekek
magaviseletét is szabályozni? ... Ha Konstancia nem készül
el a kiszabott időre , a természetes eredmény az , hogy otthon
maradjon , s fosztassék meg a sétálhatástól.

És ha

egyszer

kétszer otthon maradt, amig a többiek a szabadban mulattak ,
ha

tapasztalnia

kellett ,

hogy

ezen

nagyrabecsült

gyönyör

elvesztését egyedül pontatlanságának köszönheti : a megjavulás
minden valószinűséggel be fog következni. Legalább annyi
áll, hogy az ily eljárás hathatósabb lenne, mint az örökös
pirongatás, amely a legtöbb esetben elfásultságot eredményez.
Továbbá , ha a gyermek — a szokottnál nagyobb gon
datlansága folytán -- a kapott tárgyat elrontja vagy elvesziti ,
a természetes eredmény azon bünhödés , - mely az éretteket
gondosabbakká
Az

elrongált

teszi,
vagy

helyreállitásának

- az

abból

elvesztett

költsége

származó

tárgyak

képezi

kellemetlenség .

nélkülözése,

azon sajnos

s

azok

tapasztalatot,

mely által a felnőtt férfiak és nők ily esetek alkalmával meg
lakolnak , s a gyermekek meglakolásának , amennyire csak
lehet hasonlónak kell lenni azokéhoz.

Nem értjük itt azon

nagyon is korai életkort, amidőn a kis gyermek azért rombolja
szét játékszereit , hogy azok sajátságait tanulmányozza , amidőn
gondatlanságának következményeit még nem is tudja megér
teni ; hanem igenis értjük azon késöbbi kort , amidőn már a
vagyon jelentőségét és hasznát fel tudja fogni. Ha a gyermek
már elég érett arra , hogy tollkése legyen , goly durva módon
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használja azt , hogy pengéjét eltöri, vagy valahol kinn a ső
vény tövében a fűben hagyja ,

ahol legutóbb vesszőt vágott

vele : a meggondolatlan szüle , vagy valamely oktalan rokon
rendesen másikat vesz a gyermek számára ; nem birván belátni,
hogy ezáltal egy értékes lecke van meggátolva. Ily eset alkal
mával az okos apa helyesen megmagyarázhatja gyermekének ,
hogy a tollkés pénzbe kerül, a pénz beszerzésére pedig munka
szükséges ; s hogy ő annak , ki elvesziti vagy eltöri , új toll
kést nem vehet ; s végül , hogy mindaddig , mig nagyobb
vigyázat jelét nem tapasztalja,
hozhatja. Hasonló
rendetlenségnek .

eljárás

ő a veszteséget helyre nem

végre

elejét

Ezen nehány közönséges példa
egyszerűségök miatt emliténk fel,

veszi

melyeket csakis azon

melylyel azok tárgyunkat

megvilágositják -- mindenki előtt könnyen
azon

különbséget ,

mely az

a jövendőbeli

általunk

fölfoghatóvá teszi

ajánlott

természetes s

ezért valóban hatályos , és az e helyett alkalmaztatni szokott
mesterséges büntetés közt létezik. Mielőtt a példákkal világo
sitott elv magasabb és szorosabb alkalmazásának kimutatásában
tovább mennénk ,

előbb mutassuk ki annak – a legtöbb csa

ládban divatozó – eljárási mód , vagy sajátképen csak szokás
fölötti számos és nagy előnyét.
Ezen

előny

egyrészről

abban

áll ,

hogy

ezen

elvnek

követése az ok és okozatról helyes nézetet teremt, mely nézet
végre, gyakori és folytonos tapasztalat által, egészen határo
zott és tökéletes fogalommá válik .

A helyes magaviselet

az életben biztosabb alappal bir , ha cselekvéseink
jó és rosz következményeit megértjük , mintha azo .
kat csupán tekintély szavára hisszük el. A gyermek ,
ki azt tapasztalja , hogy rendetlenkedése azon fáradságot vonja
maga után , mely szerint a dolgokat ismét rendbe kell hoznia ,
vagy aki késlelkedése folytán bizonyos gyönyörélvezettől fosz
tatik meg , vagy aki gondatlansága miatt valamely nagyrabe
csült tárgy birásától esik el: nemcsak mélyen érzett szomorú
következményt fog elszenvedni ; hanem egyszersmind az ok és
okozati összefüggésnek is ismeretére jutand , s ezek mindegyike
9
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oly valami, amivel a felnőttek életében is találkozunk . Amig
azon gyermek , akit ily esetek alkalmával pirongatással, vagy
valamely más mesterséges büntetéssel illetnek , nemcsak hogy
oly következményt tapasztal, melylyel gyakran igen keveset
törődik , hanem egyszersmind elszalasztja a jó és rosz maga
viselet sajátlagos természete felől való okulást is , melyet pedig
máskülönben megszerzett volna. Egy mély belátású egyén
által már rég megrótt hibája az a mesterséges visszatorlás és
büntetés közönséges rendszerének , hogy ez a rosz magaviselet
természetes következménye helyett bizonyos más hatást, vagy
kinzást alkalmazván , egy alapjában hibás erkölcsi mérvet hoz
létre. Az ifjúság , miután az egész gyermeki és serdülő koron
át megszokta a szülők vagy nevelők nemtetszését mindenkor
úgy

tekinteni,

mint

valamely

megtiltott

cselekvés legfobb

eredményét, azon szilárd meggyőződésre jut , hogy a cselekvés
és az ezáltal előidézett nemtetszés között ok és okozati össze
függés van .

S midőn aztán a szülők és tanitók visszaléptek ,

s nem tetszésüktől nem lehete többé tartani,

ezáltal a tiltott

cselekvések korlátozása is igen nagy mérvben megszünt : s csak
ekkor kell aztán még keserű tapasztalat árán megtanulnia a
valódi korlátozást, t. i . a természetes visszahatásokat. -- Amint
egy bizonyos egyén – kinek alkalma volt ezen valóban minden
megfontolás

nélkül alkotott

rendszert

személyesen

mernie - egy alkalommal magát kifejezé:

megis

„ Azon ifjak , kik

az iskolából kikerültek – különösen pedig az olyanok , kiknek
szülői annak idejében elmulasztották befolyásukat gyakorolni
a kicsapongások minden nemébe beléesnek ; ezek a cselekvés
egyetlen törvényét sem ismerik , nem ismerik az erkölcsi cselek
vés indokait,

s egyáltalában

nem birnak oly biztos alappal,

nelyre támaszkodniok lehetne ; s mindaddig , mig az élet szi
gorú iskolájában okulást nem
tagjai a társadalomnak . “

nyernek ,

igen -igen

veszélyes

Egy másik nagy előnye ezen természetes fegyelmezésnek
az , hogy ez a legtisztább igazságosság által eszközölt fegyelem ,
s ilyennek ismeri el minden gyermek . Bármely gyermek , ha
semmi más egyebet nem

szenved ,

mint csupán azon

kelle
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metlenséget, mely az ő rosz magaviseletéből a természet rende
szerint származik , valószinüleg sokkal kevésbé gondolja , hogy
vele méltatlanul bánnak , mint ha mesterségesen rárótt bün
tetést kell kiállnia ;

s ez épen úgy áll a gyermekre ,

mint a

felnőttre nézve. Vegyünk pl . egy oly gyermeket , aki rendesen
nem ügyel ruhájára , s vigyázatlanul mászkál tüskön -bokron
keresztül,

vagy aki egyáltalában nem

törődik a piszokkal.

Ha megverik , vagy erőszakkal lefektetik , könnyen azt hiszi ,
hogy ő vele roszszul bánnak , s hihetőleg inkább duzzogni
fog e méltatlankodás felett, hogysem hibáját megbánná. De
tegyük fel, hogy megkövetelik tőle , hogy elkövetett hibáját,
amennyire csak lehet, helyre hozza : hogy tisztitsa ki ruhájából
a piszkot , melylyel magát bemocskolta , s javitsa ki a szaka
dásokat úgy , amint csak tudja. Vajjon nem fogja - é érezni ,
hogy e bajt maga szerezte magának ? Amig ekként bünhödik ,
nem fogja-é folytonosan eszében forgatni a büntetés és annak
oka

közötti

összefüggést ?

S

vajjon

minden

bosszankodása

dacára is , nem fogja -é ezen eljárás igazságos voltát többé
kevésbé világosan beismerni ? Ha több efféle eljárásnak semmi
eredménye nincs , s ha egy öltözet ruha időnap előtt elromlik ,
s ha az apa -- ezen figyelmeztetési elvének alkalmazása alatt -nem akar új ruhára költeni mindaddig ,

mig a kiszabott idő

el nem telik , s ha eközben oly alkalmak fordulnak elő , melyek
nél a gyermek - mivel nincs tisztességes öltözete, hogy kime
hessen - meg van fosztva attól, hogy a család többi tagjaival
a szünidői kirándulásokban , vagy más ünnepélyeken résztve
hessen : világos , hogy amig büntetését keservesen érzi , egy
szersmind felismeri az okozatos összefüggés láncolatát, és
belátja , hogy bünhödésének oka egyedül saját vigyázatlan
sága. S midőn ezt belátta , egyáltalában nem fog olyasféle
igazságtalanságszülte

érzelem

támadt volna akkor ,

hogy ha az ő saját kihágása és annak

támadni

benne ,

mint

aminő

büntetése közti összefüggés nem állana oly világosan előtte .
Továbbá, ezen rendszer gyakorlása alatt úgy a szülék ,
mint a gyermekek

kedélyállapota is sokkal csekélyebb

fölhá

borodásnak van kitéve , mint a jelenlegi rendszer alatt. Ha a
9#
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szülék ahelyett, hogy azon fájdalmas eredményeket, melyek
a gyermekek rosz magaviseletéből természetesen következnek ,
éreztetnék gyermekeikkel; más mesterséges büntetésnemet alkal
maznak , azzal kétszeres kárt okoznak . Amennyiben , ha
mint ez közönségesen történni szokott -- egy csomó házi sza
bályt állitanak fel, s aztán saját fensőbbségüket és méltósá
gukat ezen szabályok fentartásával azonositják : ekkor minden
kihágást ellenük irányzott sértésül s bosszankodási okul tekin
tenek .

Ekkor következnek aztán azon további mérgelődések ,

melyeket a szülék ,

rendkivüli

vesződségek és költekezések

alakjában , önmaguknak szereznek , mely gonosz következmé
nyeknek pedig a kihágóra kellett volna nehezülni. Hasonló
történik a gyermekekkel. Az oly büntetések , melyeket a dolgok
szükségképeni visszahatása ró reájuk, azon büntetések , melye
ket személytelen ok szab , aránylag gyönge és mulékony bosz
szankodást szülnek ; ellenben a szülék által öntudatos akarattal
alkalmazott, s aztán egyenesen az apa vagy anya által oko
zottnak tekintett büntetések oly elkeserültséget eredményeznek ,
mely

nemcsak

erősebb ,

Gondoljuk csak meg ,

hanem

egyszersmind

tartósabb

is .

mily veszedelmes lenne az eredmény ,

ha a szülék ezen oktalan eljárást a kis gyermeki kortól fogva
gyakorolnák. Tegyük fel, hogy lehető volna azon eset , mely
szerint maguk a szülék szenvednék el azon testi fájdalmat,
melyet gyermekeik saját oktalanságuk és helytelen magukvi
selete által vonnak magukra; s hogy amig a szülék ama gonosz
eredményt szenvedik , addig gyermekeikre – azon célból , hogy
azokat magukviseletének helytelen volta felől meggyőzzék
valami másféle büntetést szabnának . Tegyük föl, hogy egy
gyermek , kinek meg volt tiltva , hogy a vasfazékhoz nyuljon ,
saját lábára dönti a forró vizet , anyja magára venné az égés
okozta sebet , s ahelyett gyermekét ütlegekkel illetné ; s igy
tovább a többi esetekben is . Vajjon a naponkénti baleset nem
sokkal több bosszankodásnak lenne-é forrása , mint jelenleg ?
S vajjon nem szakadatlanul mérgelődnének -e mindketten ?
mégis a későbbi

években

ehez

tökéletesen

hasonló

S

eljárást

követnek . Egy apa , ki megveri gyermekét , aki kis nővérének
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játékszerét ügyetlenségből vagy pajkosságból eltöré , s mind
azonáltal az új játékszerért ő maga fizet : tökéletesen a fönnebbi
eljárást követi ,

t. i . hibás gyermekére

mesterséges büntetést

szab , s a természetes meglakolást ő maga viseli el ; ennélfogva
saját kedélye , valamint hibás gyermeké-é is , teljesen hijában
zaklattatik fel. Ha egyszerűen azt követelné gyermekétől,
hogy az elrontott tárgyat állitsa helyre , ezáltal sokkal keve
sebb bosszankodást okozna. Ha azt mondaná fijának , hogy az
elpusztitott játékszert saját - a fiú – költségén helyre kell
állitnia ,

s neki a megkivántató összeget a fiú zsebpénzéből

vissza kell tartania : ezáltal mindkét részről sokkal csekélyebb
kedélyháborodás történnék ;

amig másfelől a fiú ,

a tapasztalt

veszteséget később méltányosnak , sőt üdvös büntetésnek tekin
tené .

Egyszóval,

fegyelmezési
részint azért ,

a

természetes

rendszer

a

visszahatás

kedélyállapotra

által gyakorolt

kevésbé

ártalmas ,

mert a bünhödő gyermek nem másnak ,

mint

tiszta igazságnak tekinti , részint pedig azért , mert ez a szülék
személyes cselekvése helyett nagyrészben a természet személy
telen működését alkalmazza.
Ebből világosan következik még az is , hogy ezen mód
szer gyakorlása

folytán , a szüle és gyermeke

közti viszony

nemcsak barátságosabb, hanem egyszersmind befolyásosabb is
leend. Úgy a szüle, mint a gyermek haragja , bárki okozta s
bárkire irányult légyen is , egyiránt káros . De különösen káros
és veszedelmes a szülőnek gyermeke , s a gyermeknek szülője
iránti haragja azért , mert a köztük létező vonzalom kötelékeit
meggyengiti, mi pedig az üdvös irány -adásra nézve rendkivül
fontos dolog.

Az eszmetársulás törvényeinek , úgy az ifjakra

mint az öregebbekre nézve , szükségképeni következménye az ,
hogy azon dolgoktól , melyekkel kellemetlen érzet van össze
kötve , rendszerint idegenkedni szoktunk .
tileg ragaszkodás volt ,

Vagyis , ahol erede

ott azon érzelem meggyengül,

vagy

épen idegenkedéssé változik aszerint , a mint a tapasztalt fáj
dalmas benyomások gyengébbek vagy erősebbek . A pironga
tásban és büntetésben nyilvánuló szülői harag , ha gyakran
ismétlődik , okvetlenül a gyermek elidegenülését eredményezi;
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valamint viszont a gyermek makacs és dacos magaviselete , a
szülőnek iránta érzett jóindulatát gyöngiti , sőt végre teljesen
meg is semmisitheti.

Innen van aztán azon számtalan eset ,

amelyben a szülék (különösen pedig az apák , kiknek a bün
tetést legtöbbnyire végre kell hajtani) saját gyermekeik részéről
hideg közönyösséggel, ha ugyan nem épen gyűlölettel, talál
koznak ; mint szintén innen van azon temérdek szomorú példa
is arra , hogy a gyermekek csapásnak tekintetnek. Belátván
tehát , - amint

ezt

efféle kölcsönös

mindenki

elhidegülés ,

kénytelen

belátni — hogy

a jótékony

erkölcsi

az

nevelésre

nézve , rendkivül káros , következik , hogy a szülék nem lehetnek
eléggé ovatosak a tekintetben,

hogy

a gyermekeikkel való

összeütközést a lehetőleg kerüljék . Ennélfogva nem töreked
hetnek eléggé arra , hogy a természetes következmény eme
fegyelmezésével éljenek , mely — azáltal hogy őket a büntetés
kötelessége alól fölmenti -- az egymás kölcsönös keseritgeté
sének és az egymástól való elidegenedésnek elejét veszi.
Ennélfogva úgy találjuk , hogy az erkölcsi nevelésnek

ezen , a természetes visszahatás tapasztalata nyomán eszközölt
módszere, mely úgy a legelső gyermeki, mint a későbbi meglett
korban levőkre nézve egyaránt istentől rendelt módszer, épen
úgy

alkalmazható

közbeneső

érettebb

gyermeki

és

ifjúi

Ezen módszer alkalmazásának első előnye abban

korban is .
áll ,

a

hogy a helyes és helytelen magaviseletnek oly egyszerű

fogalmát adja,

mely a személyes tapasztalat nyomán a jó és

rosz következményekből világosan kitetszik.

Második előnye

pedig az , hogy miután a gyermek semmi mást nem szenved ,
saját rosz cselekedetének fájdalmas következ

mint csupán

ményeit , a büntetés igazságos voltát kénytelen többé -kevésbé
Harmadik előnye, hogy miután belátta a
igazságosságát , s miután azt inkább egyenesen a

tisztán beismerni.
büntetés

dolgok természetes visszahatása következtében , mint épen
valamely egyén kezéből nyerte , kedélyállapota nem zavartatik
fel annyira ;

amig másrészről, a szüle azon -- aránylag szen

vedőleges - kötelességének
természet

rendszerinti

teljesitése folytán ,

büntetését

érezteti ,

hogy t. i. a

csak nem

teljesen
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higgadt lelkiállapotban marad. Negyedik előnye végre az ,
hogy a kölcsönös keseritgetések ekként meggátoltatván , a szüle
és gyermeke között, egy sokkal szerencsésebb és sokkal befo
lyásosabb viszony fog létesülni.

„ De mi a teendő a komolyabb természetű rosz maga
viselet esetében “ – kérdhetné valaki ? „ Hogyan vigyük keresz
tül e tervet akkor , ha valami csekélyebb tolvajlás követtetett
el ? vagy midőn a gyermek valami hazugsággal állt elő ? vagy
pedig midőn kisebb fi- vagy nőtestvérével gorombáskodott ? "
Mielőtt e kérdésekre válaszolnánk , vizsgáljuk meg ennek ,
nehány – fölvilágositásul szolgáló — tényhez való viszonyát.
Egy barátunk , ki sógorának családja körében tartózkodék ,
kis unokaöcscsének és unokahúgának nevelését magára vállalta .
Ezt ő inkább némi természetes rokonszenvből, mint kiszámitott
elhatározásból

tevé, és

pedig

a

föntebb

emlitett

módszer

szellemében. A két gyermek otthon barátja , kinn a szabadban
pedig kisérője volt nagybátyjának, Naponta kimentek vele
sétálni, s midőn növénygyüjtés végett nagyobb kirándulásokat
tevének ,

versenyezve keresgették számára a növényeket ,

s

egész odaadással figyeltek rá , mig ő azokat meghatározgatta ,
sigy egy vagy más úton , mindenkor örömet és okulást nyertek
társaságában. Egyszóval, a nagybátya , erkölcsi tekintetben
sokkal inkább szülői viszonyban állott a két gyermekkel, mint
tulajdon apjuk
politikájának

vagy anyjuk.

eredményét

Midőn

leirta

ama barátunk nevelési

elöttünk ,

többek

között

a

következő esetet beszélé el :

Egy estve olyas valamire leven

szüksége ,

részében

ami a ház másik

unokaöcscsét ,

hogy azt hozza el neki.

épen valami játékban levén elmerülve,

volt

található ,

A fiú

kérte

azon pereben

szokása ellenére

duz

zogott-e vagy pedig egyenesen megtagadta a szolgálatot , már
nem emlékszünk rá tisztán. A nagybátya nem levén barátja
a kényszeritésnek , maga ment s elhozta , amire szüksége volt ;
modora által csupán azon visszatetszést árulván el , melyet
eme rosz magaviselet szült benne. S midőn aztán később

ugyanazon estve, a fiú a szokás játékot kezdé emlegetni, ez
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komolyan visszautasittaték , amennyiben a nagybátya épen
oly hidegséget tanúsitott, aminő természetesen támadhatott
benne;

s igy érezteté a fiúval rosz magaviseletének szükség
Másnap reggel a szokásos fölkelés

képeni következményét.

idejekor , barátunk hálószobája ajtaján kivül , valami hangot
hall , s egyszer csak belép a kis unokaöcs, mosdóvizzel kezében.
Körülnézvén a szobában , vajjon nem szükséges - e még valami,
hirtelen fölkiált : „ Oh a nagybácsi csizmája még nincs benn “ ;
s azzal kirohan a kis fiú , hogy behozza. Ezen , s más efféle
módon tegnapi rosz magaviseletének teljes megbánását tanúsitja.
Szokatlan szivességek által minden áron iparkodik helyrepótolni
az előtte való napon megtagadott szolgálatot. Nemesebb érzelme
valódi diadalt vett a nemtelenebb felett, sőt e győzelem által
erösbödést nyert. És sulyosan érezvén , mily nehéz volt a

nagybátya barátsága nélkül ellenni , az ekként visszanyert
barátságot azontúl sokkal többre becsülte , mint azelőtt.
Azon úri ember, ki most már maga is apa , ugyanazon
módon

saját gyermekeivel,

bánik

s úgy

találja,

hogy

az

nagyon célszerű . Ő gyermekeinek valódi barátja. A gyermekek
nehezen várják az estvét , mert tudják , hogy apjuk akkor
otthon lesz ; különösen örülnek a vasárnapnak , mert akkor az
egész napot velük tölti .

Miután a gyermekek teljes bizalmát

és ragaszkodását birja , úgy találja , hogy tetszése vagy nem
tetszésének egyszerű nyilvánitása tökéletesen elegendő azok
kormányzására.

Ha hazaérkeztekor azt hallja , hogy a gyer

mekek valamelyike rosz volt , oly hidegséggel viseltetik iránta ,
minőt a fiú rosz magaviseletének meggondolása természetesen
eredményez , s úgy találja , hogy ez a leghathatósabb büntetés.
A megszokott nyájasságnak csupa visszatartóztatása is nem
csekély szomorúságnak forrása , mely sokkal huzamosabb keser
gésre ad okot , mint épen a megverés. S ezen tisztán erkölcsi
büntetésből való félelem - mint mondja — az ő távollétében
is folyvást tart: annyira , hogy gyermekei gyakran napközben
is megkérdezik anyjukat: hogyan van megelégedve magukvi
seletével , s vajjon atyjuk előtt jó vagy rosz jelentést fog - e
róluk tenni.

Nem régiben a legidősebb ,

ki mintegy öt éves
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virgonc fiú lehet, afféle játszi kedvében , minő az egészséges
gyermekeknél tapasztalható , anyja távollétében többszörös
kihágást

követett el ,

amennyiben az atyja fiókjából kivett

borotvával egy

fürt haját levágott, s egyszersmind magán
nem
Atyja , hazaérkeztekor hallván e balesetet ,
szólt a fiúhoz sem azon estve , sem másnap reggel. Az idő
sebet ejtett.

közben kiállott fájdalmon kivül az lett az eredmény ,

hogy

midőn az anyja, nehány nappal az eset után , hazulról el
akart távozni , a fiú kérte őt , hogy ne menjen , s mikor kér
dezé ,

hogy miért , kitünt hogy azért, mert ő fél, nehogy
anyja távollétében ismét hibát találjon elkövetni.
Mielőtt azon kérdésre válaszolnánk , hogy a „ komolyabb
vétségek esetében mi tevőnek kell lenni ? “ azon szempontból
hoztuk fel e példákat , hogy felmutassuk azon viszonyt , mely
a szülék és gyermekek közt lehet , sőt okvetlen lennie kell ;
mert épen azon viszony létezésétől függ a komolyabb esetek
alkalmával való sikeres

eljárás is.

S a következendők előz

ményéül azt kell még kimutatnunk , hogy azon viszony léte
sitése csakis az általunk ajánlott nevelési rendszer elfogadása
által eszközölhető . Már föntebb kimutattuk azt , miszerint
csupán azáltal , hogy a gyermekkel saját rosz cselekvésének
fájdalmas következményeit éreztetjük , a szüle sok kellemetlen
kikerül , és megmenekszik attól , hogy gyermeke őt
ellenségének tekintse ; azonban még ki kell mutatnunk azt is ,
miszerint ahol ezen eljárást eleitől fogva következetesen alkal
séget

mazták , ott tényleges baráti érzelem is fog létesülni.

Ezidő szerint a gyermekek apjukat és anyjukat nagyob
bára félig barátjuknak , félig ellenségüknek tekintik .
mekek aszerint,
nyert

A gyer

amint a velük elkövetett bánásmód folytán

benyomásaik

kikerülhetlenekké

lesznek ,

mely benyo

mások pedig aszerint változnak , amint ama bánásmód a vesz
tegetés és megakadályozás , a gyöngédség és korholás , a
szelidség és megfenyités közt váltakozik : szülőik jellemét
illetőleg ,
szereznek .

egymásnak

szükségképen

ellentmondó

fogalmakat

Egynémely szüle rendesen elegendőnek hiszi ,

ha
azt mondja kis fiának , hogy ő neki legjobb barátja ; s elöre
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föltevén ,

hogy annak hinni kell ő benne ,

ebből egyenesen

azt következteti, hogy gyermeke azt meg is fogja cselekedni.
„ Mindez a te javadra történik . “ „ Jobban tudom én , mint te
magad , hogy mi való neked .“ „ Te még nem vagy elég érett
arra , hogy ezt meg tudnád érteni, de ha majd megjön az
eszed , meg fogod köszönni , hogy igy bántam el veled“ ; ezen
s más efféle nyilatkozatok ismételgetését mindennap hallhatni,
Eközben a fiú naponta tényleges büntetést állt ki; s óránként
megtiltják neki, hogy ezt vagy amazt — amit ő szeretne meg
tenni -- megtegye. Szóval azt hallja , hogy egyedül az ő
boldogsága a kitűzött cél ; a szavakat kisérő tettek folytán
pedig rendesen több -kevesebb fájdalomban részesül. Miután
képtelen fölfogni azon jövendőt, mely anyja előtt lebeg, vala
mint azt , hogy ezen bánásmódnak az ő jövendő boldogságára
nézve miféle előnye lehet, rendesen azon eredményből itél ,
melyet tapasztal; s miután azt minden másnak , csak kelle
mesnek nem tapasztalja , kétsége támad szülőjének azon állitása
felöl, hogy az neki valóban barátja. S vajjon nem képtelenség
valami más eredményt várni ? Vajjon nem azokból

volna - e

kell - e a gyermeknek következtetnie, miket maga tapasztal ? És
vajjon e bizonyiték nem az ő következtetése mellett teszené
tanúságot ?

Az anya , hasonló körülmények között teljesen
hasonló módon okoskodnék. Ha pl . ismerősei közt olyan vala
kire találna , a ki az ő kivánságát folyvást ellenezné, aki őt
kemény dorgálással, sőt néha még tettleges bántalmakkal is
illetné,
eme

bizonyosan keveset ügyelne az ezen tetteket követő
nyilatkozatokra , hogy hiszen ez csak az ő

sopánkodó

javára történt. Hogyan gondolhatja tehát,
fog vélekedni ?

hogy fia másként

Azonban lássuk már most , mennyire más fog lenni az
eredmény, ha az általunk sürgetett nevelési rendszert követ
kezetesen viszik keresztül, ha az anya nemcsak kerüli , hogy
gyermekére nézve büntetési eszközzé váljék , sőt épen baráti
szerepet játszik azáltal, hogy figyelmezteti gyermekét

azon

büntetésre, mely a természet rende szerint reá vár. Vegyünk
fel egy esetet , és pedig

hogy ez egyszersmind

világosan
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feltüntesse , miként kell ezen nevelési eljárást már a lehető
korán alkalmazni
legyen az a lehető legegyszerűbb eset.
Tegyük fel, hogy egy gyermek , a náluk annyira szembeötlő
kisérleti szellem által ösztönöztetve, melynek cselekvés módja
teljesen egyezik az ismeretszerzés behozó - inductiv - mód
szerével,

tegyük fel, mondom , hogy egy gyermek ekként

ösztönöztetve , azzal mulatja magát, hogy gyertyalángnál pa
pirdarabkákat gyujtogat s vizsgálja azok elégését. Egy nem
gondolkodó természetű anya , vagy azért , hogy gyermekét a
lehető bajtól megóvja , vagy attól való féltében , hogy fija meg
égeti magát , azt fogja parancsolni, hogy hagyjon fel vele ; 8
ha netalán a gyermek nem engedelmeskednék , a papirdarab
szerencsére
kákat elkapja tőle. Ha azonban a gyermeknek
olyan okos anyja van , aki tudja , hogy azon érdeklődés , mely
lyel a gyermek a papir elégését szemléli , becsülésre méltó
kutatási ösztönből származik , akinek elég belátása ván a be
avatkozás káros eredményét meggondolni,

az igy fog okos

kodni : „ Ha ezt megakadályozom , azáltal bizonyos mérvű isme
retszerzést gátolok meg.

Igaz , hogy megóvhatnám gyermeke

met attól , hogy megégesse magát; de hát aztán ? ... Egyszer
vagy másszor bizonyosan meg fogja magát égetni; és tulajdon
életbiztonságához nagyon is lényeges dolog , hogy a láng tulaj
donságait saját tapasztalásából ismerje meg. Ha én neki meg .
tiltom , hogy e próbát kiállja, később bizonyára ugyanezen
vagy tán még nagyobb veszedelembe fog rohanni, mikor pedig
majd nem leend senki közelében , aki őt meggátolja ; amig
ellenben most , midőn én itt vagyok , ha érhetné is valami baj,
minden nagyobb szerencsétlenségtől megóvhatnám őt. Ezen

felül, ha gyermekemet visszatartanám , oly cselekvésben gátol
nám meg , amely magában véve teljesen ártatlan , és valóban
tanúságos gyönyör élvezetétől fosztanám meg ; s ő viszont
kisebb vagy nagyobb nemtetszéssel tekintene reám . S miután
e gyermek mit sem tud azon fájdalomról, melytől én őt meg .
óvnám , s csupán vágya nemteljesülésének fájdalmát érezné,
bizonyára olyannak tekintene engemet , mint aki egyedüli oka
vagyok az ő fájdalmának.

Ha megóvnám őt olyan

bajtól ,
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/
melyet még nem tud fölfogni; s tehát amely reá nézve még
nem is létezik : akkor oly módon sérteném meg , melyet elég
erősen érez , s igy én ő szerinte baj szerzőjének látszanám . A
legjobb dolog tehát, amit itt tehetek , csupán az , hogy őt a
veszedelemre figyelmeztessem s készen legyek , hogy őt a neta
láni komoly bajtól megvédhessem .“

Ezen következtetés folytán

tehát igy szól gyermekéhez: „ Félek , bajt szerzesz magadnak ,
ha azt cselekszed .“ S most tegyük fel, hogy a gyermek
tovább űzi játékát, ami valószinű ,

s végre megégeti kezét.

Mi lesz ennek eredménye ? Először is olyan tapasztalatot nyert ,
melyet neki előbb -utóbb meg kellett szerezni , s melyet saját
előnyére elég
találta,

korán nem szerezhetett meg.

Másodszor úgy

hogy anyjának nemtetszése és intése az ő jóllétére

célzott , ez által anyja jóakaratának egy újabb bizonyitékát
tapasztalta , egy további okát annak , hogy anyja nézetében és
jóakaratában teljesen megbizzék , s igy újabb okot ad arra ,
hogy öt szeresse.
Természetesen azon alkalmilag előforduló esetekben , hol
lábtörés vagy más komolyabb

sérülés

erőszakos visszatartáshoz kell nyulni.

veszélye forog

fenn ,

De a legrendkivülibb

eseteket kivéve , nem azon eljárást kell követnünk , hogy a
gyermeket visszatartsuk azon csekély mérvű veszélyektől, me
lyeknek naponként ki van téve ; hanem , hogy figyelmeztetés
által elvonjuk azoktól. Ezen eljárást követve a közönségesnél
sokkal erősebb gyermeki ragaszkodás fog

létesülni.

Ha

az

ember itt is úgy, mint egyébütt, tért enged a természetes
visszahatás fegyelmezetének ,
s ha az ember a szabadban
való futkosást,

és a szobában való kiváncsi próbálgatásokat,

melyek által a gyermek magának némi bajt okozhat, megen
gedi, s legföllebb a veszély nagyságához mérten többé- kevésbé
komolyan lebeszélni iparkodik : lehetetlen , hogy a gyerinekben ,
szülőinek

barátságos jó indulata

és

biztos

vezérlete

folyton gyarapodó bizalom és ragaszkodás ne fejlődjék ki.

iránt,
Mint

föntebb kimutattuk , ezen eljárásnak elfogadása nemcsak arra
teszi a szüléket képesekké, hogy azon gyűlöletet, mely a tény
leges büntetéssel együtt jár, kikerüljék ; hanem — amint itt
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látható — arra is , hogy azon gyűlöletet is , melyet a gyermekek
kivánságainak folytonos megakadályozása és meghiúsitása szo
kott előidézni – távol tartsák maguktól. Sőt még azt is lehe
tővé teszi , hogy ama — rendesen — viszályt és civódást okozó
eseteket a kölcsönös jóindulat erősbitésére szolgáló eszközökké
változtassák . A helyett , hogy ezen igazságot , hogy a szülők
nekik legjobb barátjaik , csupán szavakban kifejezve hallanák ,
melyeknek a tények ellentmondani látszanak : a gyermekek
arról sokkal inkább a naponkénti folytonos tapasztalatból győ
ződnek meg , s amaz ekként megtanult igazság oly fokú bizal
mat és ragaszkodást fog bennök életre kelteni, mely semmi
más úton el nem érhető.
S most , miután az erősebb rokonszenvvel biró viszonyt,
ezen rendszer közönséges alkalmazásának szükségképeni ered
ményeként bemutattuk , térjünk vissza ama föntebbi kérdéshez ,
hogy : „ E rendszer miként alkalmazandó a komolyabb kihágá
soknál ?

Mindenek

előtt

megjegyzendő ,

hogy

ezen

komolyabb

kihágások , a föntebb leirt nevelési rendszer mellett , sem oly
gyakoriak , sem oly aggasztók nem leendenek , mint a jelenleg
divatozó rendszer alatt. Sok gyermek rossz magaviselete egye
nes következménye azon megrögzött bosszantásnak , melynek
ők a helytelen bánásmód következtében ki vannak téve. A
gyakori büntetések folytán kifejlődött mogorvaság és dacosság
állapota szükségképen gyöngiti a rokonszenvet ; s igy

ezen

szükségképen útat tör azon kihágásokra , melyek a rokonszenvet
gátolják. Azon durva bánásmód , melylyel ngyanazon családban
lévő

gyermekek

egymás iránt viseltetnek ,

igen gyakran

nagyrészben — csak mintegy visszatükröződése azon goromba
bánásmódnak , melyet azok a felnőttek részéről tapasztalnak ;
amelyet · bennök részint a közvetlen példa idéz elő ,

részint

azon romlott kedélyállapot és kölcsönös visszatorlási hajlam
szül, mely a büntetések és dorgálásoknak következménye
szokott
nagyobb
mely

lenni.

Kétséget

sem

szenved ,

hogy

a ragaszkodás

tevékenysége és azon szerencsésebb kedélyállapot,
az általunk leirt fegyelmezés folytán a gyermekekben
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föntartatik ,

okvetlenül meggátolja őket abban ,

hogy egymás

ellen oly komoly és gyakori méltatlanságot kövessenek el.

A

nagyobb mérvű büntetésre méltó vétségek , mint pl. a hazug
ságok és apróbb tolvajlások , ugyanazon okok folytán ritkábban
fognak előfordulni. Az efféle kihágásoknak főként a családban
előforduló idegenkedés szokott kimerithetlen forrása lenni. Az
emberi természetnek minden figyelmes lélek által fölismerhető
törvénye az , hogy azok , kik előtt a nemesebb gyönyörélve
zetek el vannak zárva, a nemtelenekbe sülyednek alá ; azok ,
kiknek rokonszenves örömeik nincsenek , önző örömeket keres
nek ; mig ellenkezőleg a szülék és gyermekek közötti szeren
csésebb viszony létezése arra van rendeltetve, hogy kevesbitse
az oly vétségek számát , melyek önzésből erednek .
Ha mindazonáltal afféle nagyobb vétségnek követtetnének
el, - aminthogy néha -néha még a legtökéletesebb nevelési rend
szer mellett is elő fognak fordulni, — akkor ismét hozzá lehet
nyulni a természetes következmény szerinti fegyelmezéshez ; és
ha meg van az általunk föntebb leirt bizalom és ragaszkodás
köteléke, ezen fegyelmezés hathatós is fog lenni. Mert micso
dák pl. a lopás természetes következményei ? ... Ezek kétfélék :
közvetlenek

és

közvetettek .

A

közvetlen

következmény

mint ezt a tiszta igazság is diktálja , — nem más , mint az
elorzott tárgy visszaállitása . Az igazságos uralkodó ( pedig
minden szülének igyekeznie kell , hogy ilyen legyen ) azt fogja
követelni, hogy ha lehető , a rosz tett jóval hozassék helyre ;
s igy a lopás esetében , ebből vagy az következik , hogy az
ellopott tárgy visszaállittassék , vagy pedig , ha az már fölhasz
náltatott, akkor más , hasonértékű dolog által kárpótoltassék ,
ami a gyermeknél, ennek zsebpénzéből, könnyen eszközölhető .
A közvetett és sokkal súlyosabb következmény pedig , a szülék
komoly rosszalása , mi oly eredmény, mely mindazon szülék
nél be fog következni, akik elég műveltek arra , hogy a
lopást bűnnek

tartsák.

„ De" – fogják

mondani — „ a szülői

nemtetszésnek , akár szavakban , akár ütlegek alakjában való
nyilvánitása , az ily esetekben , nagyon közönséges dolog ; ezen
büntetésmód semmi újitásra nem
vezet.“ – Nagyon igaz. --

143

Már föntebb megengedénk , hogy ezen fegyelmezési módszert
bizonyos tekintetben önként is követik . Kimutattuk azt is ,
hogy

jelen

nevelési

módszereinkben

való törekvés nyilvánvaló.

S itt

a helyes

módszer feló

megjegyezhetjük, mint ezt

már előbb is tettük , hogy ezen természetes visszahatás ereje a

dolgok

üdvös

rendje

szerint – mindenkor

a

szükséghez

alkalmazkodik , vagyis hogy ezen szülői rosszalás sértőbb mo
dorban

nyilatkozik

azon ,

aránylag

műveletlenebb

korban ,

amidőn a gyermekek maguk is aránylag műveletlenek ; és
viszont sokkal kevésbé durva alakban nyilvánul azon előre
haladottabb társadalmi körülmények közt , amelyekben a gyer
mekek – önként

érthetőleg - szelidebb

bánásmód

által

is

javithatók . Azonban , ami itt különösen magára vonja figyel
münket az , hogy a szülői erős visszatetszésnek valamely komo
lyabb vétség által előidézett nyilvánulása, a szüle és gyermeke
közt létező vonzalom melegsége szerint, hatalmas ösztönt
szolgáltat a jóra.

Épen azon arányban fog az ez esetben is

hatásos lenni, amint a természetes következmény általi fegyel
mezés más esetek alkalmával következetesen volt alkalmazva ,
Bizonyitékul szolgálhat mindenkinek
szemét készakarva be nem hunyja.

saját

tapasztalata ,

ki

Avagy nem tudja -e mindenki , hogy midőn mást meg
természetesen
sértett, a kebleben érzett sajnálkozás ereje
csakis akkor ,

ha önző , . világias érdekek nem szerepelnek

aszerint változik , aminő fokú rokonszenvet érzett azon más
valaki iránt ? Nem tudja -é igen jól , hogy ha a sértett személy
neki ellensége , az elkövetett sértés inkább titkos elégtételnek ,
mint sajnálkozásnak lesz forrásává ? Nem emlékszik - e arra , hogy
midőn egy reí nézve teljesen idegen egyén magát ő általa
sértve érezte, az őt sokkal kevésbé inditotta meg , mintha a
megsértett személy közeli ismerőse lett volna ? S másfelől,
valamely kedves és szeretett barátjának bosszankodását nem
tekinté -e komoly balesetnek , s nem sajnálkozott- é felette mélyen
és hosszasan ? Igy tehát a szülői rosszalás hatásának a gyer
mekekre nézve szintén a köztük addig létező viszony szerint
kell váltakoznia . Ahol idegenség uralg , ott a hibázó gyermek
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érzete nem más,

mint az öt fenyegető testi büntetéstől való

önző rettegés, vagy a gyönyörélvezettől való megfosztás miatti
félelem ; & miután ezeken túl van , az idegenkedéshez járul
még az abból kifejtett dac és szeretetlenség érzete. Ellenben ,
ahol következetes szülői barátságból származott meleg gyer
meki ragaszkodás van ,

a szülői rosszalás által okozott lélek
hasonló rosz magaviselet ellen nemcsak üdvös

állapot más ,

gátul szolgál a jövőre nézve ; hanem már magában véve is a
legüdvösebb befolyású. Azon erkölcsi fájdalom , melyet egy
kedves barátnak egy időre való elvesztése okoz , a közönsé
gesen alkalmaztatni szokott testi szenvedést pótolja , amelynek
legalább is van annyi
ha ugyan nem több
hatása. Az
eddigi bánásmód által előidézett félelem és boszúvágy helyett ,
az általunk ajánlott eljárás folytán, a szüle búslakodása iránti
rokonszenv keletkezik , mint szintén őszinte sajnálkozás afelett,
hogy ama sértés elkövettetett, és vágy az iránt , hogy a meg
szakadt barátságos viszony - ha áldozattal is -- ismét helyre
állittassék. A gyermek ahelyett , hogy azon érzelmeit , melyek
ből vétkes cselekvései származnak ,, működni engedné , azon
önzetlen érzelmeknek enged tért ,

melyek a gonosz

cselekvé

seket gátolják . Igy tehát a természetes következmény szerinti
fegyelmezés épen úgy alkalmazható a nagyobb , mint a cseké
lyebb vétségekre, s ennek gyakorlása az afféle hibáknak
nemcsak feltartóztatására, hanem annak gyökerestől való kiir
tására vonatkozólag is előnyös .
Egyszóval igaz , hogy durvaság durvaságot, szelid bánás
mód pedig szelidséget szül . Azon gyermekek , kik szivtelen
bánásmódban részesülnek , szivtelenek lesznek ; amig ha mél
tányos és részvétteljes indulattal bánunk velök , ezáltal részvevő
érzelmüket kiműveljük. Úgy a családi, mint a politikai kor
mányzásnál , a kényúri durva bánásmód nagyrészben maga
hozza létre azon vétkeket, melyeket el kellene nyomnia ; amig
másfelől,

a

szelid

és

szabadszellemű

kormányzás nemcsak

eltávolitja az egyenetlenség számtalan okait ,

hanem egyszers

mind megjavitja az érzelmek hangulatát , hogy ezáltal a kihá
gási

hajlamot

elenyésztesse.

Mint Locke János

már régen ,
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megjegyzé: : „ A büntetésnél alkalmazott
nevelésre vonatkozólag kevés jót , sőt
eredményez ; és

azt hiszem ,

túlságos szigor a
épen sok rosszat

úgy fogjuk találni ,

hogy azon

gyermekek , kiket különben hasonló körülmények között
igen sokszor megfenyitettek , ritkán lesznek igen jó emberek .“
Mely állitás bizonyságául idézhetjük ,még azon tényt,

melyet

nem régiben Roger úr , a pentonvilli fegyház papja tett közzé ,
mely szerint legtöbbnyire azon fiatal fegyencek kerültek ismét
vissza a börtönbe,

kiket ott meg is vesszőztek. – Ellenben

a szelidebb bánásmód jótékony következményeit világos példával
mutatá fel előttünk egy francia úri nő ,

kinek házában nem

régiben

mentegetőzvén azon

időzénk

Párisban .

Ez

ugyanis

naponkénti zaj miatt, melyet egy kis fia - kivel sem odahaza ,
okozott, amiatti aggo
sem az iskolában nem lehetett birni
dalmát fejezé ki előttünk ,

hogy aligha leend más szer a fiú

magaviselete ellen , mint az , mely már egyik bátyjánál sike
resnek bizonyult; nevezetesen őt is angol iskolába kell küldenie.
Az anya elbeszélé , hogy azon idősebb fijával Páris több isko
lájában semmiképen nem boldogultak ; s effeletti kétségbeesése
folytán mások tanácsára hajtva,

fiját Angliába küldötte ;

és

midőn ez onnan hazakerült , oly jó magaviseletű fiúvá lett ,
mint amino rosz volt azelőtt. Ezen szembeszökő változást a
nö teljesen az angol fegyelmezési mód aránylagos szelidségének
tulajdonitá.

Az alapelvek föntebbi kifejtése után , hátralévő terünket
leghelyesebben nehány vezéreszme , s az ezekből elvonható
egynehány szabálylyal foglalhatjuk el ; és pedig ezeket , rövid
ség tekintetéből, intés alakjába foglalandjuk.

első

Nagymérvű erkölcsi jóságot gyermektől sohase várj. Az
években mindenik művelt ember átmegy azon erkölcsi

változáson ,

melyet

azon

műveletlen

törzsnél

tapasztalunk ,

amelytől leszármazott. Miként a gyermek arcvonásai: lapos orr,
előrenyiló

orrlyukak ,

vastag

ajkak ,

merően

hegyes arcszög stb. kis korában hasonlitanak

nyilt

szemek ,

a vadakéihoz ,

úgy hasonlitnak benső ösztönei is . Innen van , hogy a kegyet
10
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lenkedésre , tolvajlás és hazugságra való hajlam annyira álta
lános a gyermekek között , mely hajlamok , még a fegyelmezés
segitsége nélkül is , többé -kevésbé épen úgy idomulnak , miként
az arcvonások. Azon általánosan elfogadott eszme, hogy a
gyermekek ártatlanok ,
sát illetőleg

igaz,

addig

amig egyrészről a rosznak tudá
másrészről a rosz

hajlamokat

tekintve , teljesen hamis ; miről a gyermekszobában töltött
fél óra alatt bárki is meggyőződhetik . Ha a fiúkat magukra
hagyjuk - mint ez a nyilvános iskolákban történik --- sokkal
durvább módon bánnak egymással, mint a felnőtt emberek , s
minél fiatalabb korukban hagyjuk őket magukra , durvaságuk
annálinkább szembetűnik .

Nemcsak az a balga dolog , ha a gyermek jó magaviseleté
nél túlságos mértéket használunk , hanem az is oktalanság , ha őt
a jó magaviseletre erőnek erejével kényszeritjük. Az időelőtti
szellemi érettség káros következményeit ma már sokan be
látják ; de hátra van még , hogy meggyőződjenek azon tényről,
miszerint az időelőtti erkölcsi érettségnek is veszedelmes
eredményei vannak. A mi magasabb erkölcsi képességeink , mi
ként magasabb szellemi tulajdonaink , aránylag összetettek. Kö
vetkezőleg mindkettő aránylag későn fejlődik . S úgy az egyiknél,
mint a másiknál , az izgatás által felköltött korai munkásság
a jövendőbeli jellem rovására történik . Innen van azon gyakori
szabálytalanság ,

hogy azok ,

kik gyermekkorukban az ifjúi

jó magaviselet példányképei voltak , lassanként , látszólag kima
gyarázhatlan , erkölcsi sülyedést mutatnak , minek folytán végre
a középmértéknek nem felette , hanem alatta állapodnak meg ;
amig az aránylag példás magaviseletű férfiak gyakran nem
valami sokat igérő gyermekkort hagynak maguk után.
Elégedj meg tehát mérsékelt követeléssel, s mérsékelt
eredménynyel. Ne feledd, hogy a magasabb erkölcsiség , mi
ként a magasabb szellemi képesség , csak lassú növekedés
által érhető el; s igy aztán lesz türelmed mindazon tökéletlen
ségek iránt, melyeket gyermeked részéről minden percben
tapasztalsz. S bizonyára nem leszesz oly kész azon folytonos
pirongatás és tiltakozásra , melyekkel oly sok

fenyegetésre,
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szüle

szakadatlan

keserűséggé

teszi

a

családi

életet,

azon

oktalan reményben ,

hogy ezáltal olyanná változtatja gyerme
keit , aminöknek lenniök kell.
A családkormányzásnak
mely nem azon van ,

ezen

szabadszellemű formáját,

hogy a gyermek

magaviseletét minden
aprólékosságban kényárilag szabályozza, az általunk sürgetett
nevelési rendszer szükségképen eredményezi. Elégedj meg
azzal, ha látod , hogy gyermeked saját cselekvésének termé
szetes következményeit mindenkor tapasztalja , s igy aztán
ment leszesz a túlszigorú korlátozásból származó azon hibától ,
melybe oly sok szüle beleesik. Engedd át gyermekedet - amikor
csak teheted — a tapasztalás iskolájának , s ezáltal meg fogod
öt óvni a túlféltékeny felügyelet ama veszélyeitő ), melyek a
természet szerint engedékeny gyermekeknél üvegházi erényes
séget , az önálló természetűeknél pedig erkölcstelenségre vezető
ellenszegülést idéznek elő.
Azon törekvés által , hogy gyermeked cselekvésére vonat
kozólag a
biztositani,

természetes következményt mindenütt igyekszel
egyszersmind előnyösen fogod megzabolázni saját

kedélyállapotodat is. Az erkölcsi nevelés azon módszere , melyet
ez idő szerint sok – sőt a legtöbb -- szüle követ , alig egyéb ,
mint hogy haragjuknak azon módon engednek kiömlést , melyet
a legelső pillanat javasol .
a goromba szavak ,

A fölpofozás,

a durva megcibálás ,

melyekkel egy némely szüle gyermekét

csekély vétségekért (miknek nagyrésze lényegileg tekintve nem
is vétek) büntetni szokta,

általában nem egyebek , mint saját

féktelen szenvedélyének nyilvánulásai,

melyek sokkal inkább

ama szenvedélyek kitöréseiből, mint azon , ohajtásból erednek ,
hogy a hibázót helyes útra tereljék.

De ha minden

kihágási

esetnél visszatartja az ember magát annak megfontolása végett ,
hogy mi is a természetes következmény, s hogy miként is
lehet ezt a hibázóval leghelyesebben megértetni , egy kevés
időt nyer arra ,

hogy

azalatt

magán

uralkodhassék ;

s igy

az első pillanatban fellobbant vak harag kevésbé heves és
valószinüleg nem oly könnyen félrevezethető érzelemmé csil
lapul le.

10 *
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Azonban érzéketlen eszközként se viseld magadat. Ne
feledd ,

hogy gyermeked cselekvésére vonatkozó azon termé

szetes visszahatás mellett, mely -- a dolgok természetes rendénél
fogva - gyermekedre

bekövetkezik ,

a

te

helyeslésed

vagy

nem helyeslésed nyilvánitása szintén természetes visszahatás ;
és pedig egy azon eszközök közül, melyek gyermeked vezér
letére rendeltetvék . A tévedés , melyet ostorozunk abban áll ,
hogy a természet által rendelt büntetésmód helyett, a szülői
nemtetszés , s az ezáltal kigondolt mesterséges visszatorlási
mód alkalmaztatik . De midőn azt mondjuk , hogy azt nem
kell

alkalmazni,

távolról sem állitjuk ,

alakban , mintegy

hogy egy vagy más

kiséretként igénybe ne lehetne venni. Bár

az alárendelt másodrangú 'büntetésnemnek nem szabad a
fölérendelt elsőrangú helyét bitorolni, mindamellett az előbbi
ez utóbbit -- mérsékelten alkalmazva --kiegészitheti. Oly mérvű
szomorkodást vagy bosszankodást,

aminőt magadban érzesz ,

szóval vagy arckifejezés által ki kell nyilvánitnod , de termé
szetesen akkor ,

ha

itélőtehetséged azt előbb helybenhagyta.

A bemed támadt érzelem minősége és mekkorasága, termé
szetesen saját jellemedtől fog függeni; s ennélfogva haszontalan
lenne azt mondanunk , hogy az ilyen vagy amolyan legyen.
Mindazonáltal igyekezhetel érzelmedet oda módositani, ami
nőnek szerinted lenni kell.

Azonban a két szélsőségtől ova

kodjál: és pedig rosszalás nyilvánitásodnak nemcsak erejét,
hanem tartamát tekintve is. Egyfelől kerüld ama túllanyha
fölindulást, mely jelenleg annyira közönséges az anyáknál,
kik korholnak és csaknem ugyanazon pillanatban megbocsátnak .
Másfelől, ne mutass ok nélkül huzamosan idegenséget tanusitó
érzelmet , nehogy azt megszokottá tevén gyermeked előtt , ez
a te barátságodat semmibe sem vegye , s igy reája való befo
lyásodat elveszitsd .

A gyermeked cselekvése által benned elő

idézett erkölcsi visszahatást, amennyire csak lehet , olyanná kell
tenned ,

mint

aminő az ,

mely egy ,

a te fölfogásod szerint

tökéletes és példányszerű szülőben származhatik .
A

parancsolgatásokkal

légy

takarékos.

Csupán

akkor

parancsolj, ha már más segédeszköz nem alkalmazható , vagy
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épen nem elég sikeres. „ A gyakori parancsokban - mondja
Richter (Levana 62. §.) – inkább a szüle kényelme , mint a
gyermek előnye van szem előtt tartva .

Miként a kezdetleges

társadalmakban a törvényszegést nem annyira azért büntetik ,
mert az magában véve rosz , hanem sokkal inkább azért, mert
azáltal a király tekintélye ellen van tiszteletlenség elkövetve ,
s mintegy lázadás van ellene inditva ; épen úgy számos csa
ládban is , a hibázóra szabott büntetést nem annyira a hiba
helyrehozása végett , mint sokkal inkább az engedetlenség
miatti haragból alkalmazzák . Figyeld csak meg a közönséges
szólásmódokat : „ Hogy merészelsz engedetlen lenni irántam ?"
„ Mondom , fiam ! megmutatom , hogy azt meg fogod

csele

kedni.“ „ Mindjárt megtanitlak ki az úr a háznál“, – és aztán
vedd fontolóra a kifejezési modort — ennek hangját és szavait.
Ezekben sokkal inkább a leigázás szándéka, mint a gyermek
jólléte feletti töprengés tűnik szemedbe.

Ezen lélekállapot -

azon percben -- keveset különbözik az olyan zsarnok lelküle
tétől, ki valamely föllázadt alattvalót igyekszik megfenyiteni.
A helyes érzelmű szüle azonban , miként az emberszerető
törvényhozó , nem a kényszeritésben leli örömét, hanem abban ,
ha a kényszer alól valakit fölszabadithat. Ő a törvényt mind
azon alkalmakkor mellőzni fogja , amikor csak valami más ,
sikerrel alkalmazható módot talál a magaviselet szabályozására ;
és sajnálkozni fog azon , ha kényszerű szükségből a törvényhez
kell folyamodnia . Mint Richter (Ugyanott) megjegyzi: „ Amit
a politikában legjobb szabálynak tartanak , t. i. szerfelett
sokat nem kormányozgatni , az a nevelésre nézve is áll. “
Ezen vezérelvhez való önkéntes alkalmazkodás folytán azon
szülék , kiknek uralkodási vágyát a szigorú kötelességérzet
visszatartja , arra fognak törekedni , hogy gyermekeik
ameny
nyire

csak

lehetséges - maguk

erőszakos bánásmódhoz
modnak .

kormányozzák

csak , mint kisegitő

Amikor azonban mégis parancsolsz ,
zottan és következetesen.

magukat,

parancsolj

Ha az eset olyan ,

s

eszközhöz folya-,

határo

melylyel semmi

más módon nem lehet elbánni, jelentsd ki parancsodat, s ha
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ezt egyszer kijelentéd , akkor aztán attól semmi szin alatt ne
tágits.

Gondold meg jól ,

amit tenni akarsz ;

fontold meg a

következményeket , s vedd gondolóra komolyan , vajjon lesz-e
elegendő kitartásod a kivitelre;

s ha aztán végre a törvény

viyd ki az engedelmességet
bármi áron. Büntetésed olyan legyen , mint az élettelen Termé
szigorához

kell

folyamodnod,

szet által alkalmaztatni szokott büntetés, azaz legyen kikerül
hetetlen . Az izzó parázs megégeti a gyermek kezét az első
alkalommal, amint hozzányul; megégeti másodszor is , meg har
madszor , s meg minden alkalommal , és igy a gyermek hama
rosan

megtanulja ,

hogy

ne' nyuljon

a

parázshoz.

Ha

te

hasonlólag következetes vagy , hogy ha azon következmények ,
melyeket te gyermekednek emlitesz, bizonyos cselekvények
folytán csakugyan bekövetkeznek és pedig mindannyiszor
hasonló módon ,

az

általad

felállitott

törvények

tiszteletben

tartását hamarosan megtanulandja , épen úgy , miként a Ter
mészetét megtanulta. S ha egyszer ezen tiszteletbentartás
létesitve van , végtelen sok családi kellemetlenségnek fog eleje
vétetni. Miként valamely államban megkétszereződnek a bűn
tények , ha nincs rendszeres igazságszolgáltatás , épen úgy a
családban is a büntetésnek késedelmes
mazása folytán
oly

szerfelett

túlgyönge anya ,

ki

vagy rendetlen alkal

megszaporodnak a kihágások.
folytonosan

fenyegetődzik ,

Az

de ezt

ritkán váltja be , aki hevenyében állitgat fel házi szabályokat,
higgadt állapotában pedig visszavonja azokat, aki ugyanazon
vétség esetén most kemény szigorral, majd lágy -meleg modor
ban bánik el, amint épen változó szeszélye hozza magával;
saját maga és gyermekei részére szerencsétlenségeket halmoz
össze. Magát gyermekei előtt gyűlöltté teszi ; a féktelen szenve
délyről példát mutat előttük ; mintegy neki bátoritja őket ,
hogy a büntetés valószinű elmaradása reményében
vétkezzenek ;

végnélküli

civódásokat

idéz elő ,

szabadon

melyek úgy

saját, mint gyermekei kedélyét megmételyezik ; ezek gondol
kodás-módját erkölcsi zűrzavarrá teszik , mit rendbehozni csakis
sok évi keserű tapasztalatnak , s ennek is csak nagy bajjal
sikerül.

Még a durva modorban kezelt családi kormányzás is
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többet

ér ,

ha

következetesen

alkalmazzák ,

mint

a

nyájas

modorú , következetlenül alkalmazva. Ismételve mondjuk : ami
kerüld a kényszereszközöket, ha azonban

kor .csak teheted ,

szigorú föllépést látsz szükségesnek ,
molysággal.

légy szigorú teljes ko

Ne feledd , hogy nevelési eljárásod céljául egy önmagát
kormányozni tudó lény létesitését kell folyvást szemelőtt
tartanod , nem pedig olyanét, akit mindig másoknak kell
kormányozniok. Ha gyermekeid arra volnának kárhoztatva,
hogy teljes éltöket rabszolgaságban töltsék , . egész gyermek
korukon át sem tudnád őket a rabszolgasághoz eléggé hozzá
szoktatni ; de midőn azon sors vár reájuk , hogy idővel szabad
emberek legyenek , amikor majd senki sem fogja mindennapi
cselekvésüket ellenőrizni: azon egész idő - mig azok szemeid
előtt vannak -- sem elegendő arra, hogy őket az önuralkodásra
kellőleg rászoktathasd . Ezen körülmény az , mi a természetes
következmény általi fegyelmezés rendszerét az Anglia által
jelenleg élvezett társadalmi viszonyokhoz oly kiválólag alkal
masnak mutatja. A hűbér -rendszer idejében , amikor a polgárra
nézve a legveszedelmesebb bajok egyike vala a hűbérurának
haragjától való rettegés , akkor helyén volt , hogy a gyermek
kor alatt , a szülői nevelés főként a bosszúálló büntetésben
álljon.

De korunkban a polgárnak nem igen kell bárkitől is
napjainkban, amidőn a tapasztalt jó vagy rosz , a

tartania ;

dolgok természetes rendjénél fogva , főként saját magavisele
tének következménye : a legelső gyermeki évektől kezdve kell
mindenkinek , és pedig gyakorlatilag , megtanulnia azon jó
vagy rosz következményt , mely ilyen vagy amolyan magavi
seletéből természetes úton származik . Igyekezzél azért a szülei
kormányzást folyvást szűkebb határok közé szoritani, s mi
helyst csak teheted , alkalmazd helyette a gyermeked lelkében
kifejlesztett azon önkormányzatot, mely az eredmények előre
való belátásából önként következik .
nagymérvű

önkénykedő

A kis gyermeki korban

bánásmódra van szükség.

A három

éves kisdednek , midőn ez nyitott borotvával játszik , nem lehet
megengedni, hogy természetes következményből okuljon ; mert

152

a következmény szerfelett komoly lehet. De , amint értelme
fejlődik , az egyenes beavatkozásból sokat lehet, sőt kell is
elhagyni avégett , hogy amint az érettkor teljesen beáll , végre
fokozatosan fölhagyjunk az egész beavatkozással.
meneti korszak veszedelmes ;

Minden át

de legveszedelmesebb a családi

kör korlátaiból, a korlátlan világi körbe való átmenet. Innen
van az általunk sürgetett nevelési rendszer gyakorlásának
fontos

volta ,

amely

azáltal ,

hogy a gyermek

önuralkodási

képességét fejleszti; azáltal, hogy folytonosan emeli a magára
bizatás fokozatát; azáltal, hogy ekként lépésről-lépésre előké
sziti a gyermeket a minden
állapotára:

segitségnélküli

önmegtartóztatás

elháritja az akadályokat a külsőleg korlátolt ifjú

korból a bensőleg kormányzott érettkorba való azon átmenet
elől , amely rendesen hirtelen szokott bekövetkezni , s épen
ezért veszedelmes. Hadd tükröződjék vissza , kicsinyben , csa
ládod kormányzásának

története állami kormányformánk tör

ténetében : kezdetben önkényű fölügyelet ott , ahol ily ellenőrizet
valóban szükséges ; majd lassan -lassan kezdetleges alkotmányos
ság , melyben az egyénnek szabadsága már némi elismerésben
részesül; az egyéni szabadság mind nagyobb kiterjedést nyer ,
mig végre a szüle fokonkénti teljes visszalépésével végzödik .
Ne búsulj azon , ha tapasztalod , hogy gyermekeidben
erős önakarat nyilvánul. Ez nem egyéb , mint tiltakozás azon
kényszereljárás ellen , mely az újabb nevelésben szerencsére
oly szemmel láthatólag

háttérbe szorul.

A cselekvés szabad

ságát biztositó nagyobb törekvés az egyik oldalon , megfelel a
szigorú korlátozásra való csekélyebb törekvésnek , a másikon .
Ez mindkettő az általunk sürgetett nevelési rendszer életbe
léptének közelgetését jelzi, mely rendszer alatt a gyermekek
mindinkább elvezéreltetnek oda , hogy a természetes következ
mény tapasztalatán okulva, magukon uralkodjanak ; ez mind
kettő előhaladottabb társadalmi viszonyainknak kisérője. А
független gondolkozású angol fiú, apja a függetlenségre törekvő
angol férfinak ; ez pedig ama nélkül nem lehetséges. A

német

tanitók azt állitják , hogy sokkal könnyebb egy tucat német ,
mint egyetlen egy angol fiúval bánni. Azt kivánjuk -e azért,
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hogy a mi fiainkban meglegyen a németek hajlithatósága , s
azzal együtt ezek túlságos meghunyászkodása és politikai szol
galelkűsége ? Avagy nem sokkal inkább el kell- e türnünk
fijainkban amaz érzelmeket , melyek folytán azok szabad fér
fiakká lesznek s nem kell - e nevelési módszerünket inkább ehez
alkalmaznunk ?

Végül jusson mindenkor eszedbe , hogy helyesen nevelni
nem valami egyszerű és könnyű , hanem bonyodalmas és rend
kivül nehéz dolog ,
talán: a legnehezebb feladat, mely a
felnőttek vállaira nehezül. A durva és erőszakos modorú csa
ládi nevelést bizonyára a leghitványabb és legműveletlenebb
szellemek is végezhetik. Az ütlegelés és goromba szavak oly
büntetések , melyek épen úgy rendelkezése alatt állanak a buta
vacembernek , mint a legegyügyűbb parasztnak.

Sőt maguk a

vadállatok is tudnak ezen nevelési rendszerrel élni, amint ezt
ama morgás és harapdálásban láthatjuk , melylyel a nőstény
eb saját pajkos kölykét fékezni szokta . De ha azt akarod ,
hogy egy észszerű és műveltséget tanúsitó nevelési rendszert
sikerrel vigy keresztül , tetemes szellemi ügyességre légy elő
készülve, mert avégett bizonyos mérvű tanulmányozásra , nem
csekély éleselműségre, sok türelemre és önmegtagadásra van
szükséged. Meg kell minden pillanatban fontolnod , hogy bizo
nyos cselekvényeknek minő eredménye szokott lenni a felnőttek
életében ; s aztán ki kell találnod azon módszert, amelynél
fogva gyermeked hasonló cselekvése folytán hasonló eredmény
érhető el.

Naponta szükséges leend fölelemezned az ifjúi cse

lekvés indokait , hogy különbséget tudj tenni azon cselekvések
közt , melyek valóban jók és azok közt, melyek jóknak lát
szanak ugyan , de alacsony indokokból származtak ; egyszers
mind ovakodnod kell azon gyakorta tapasztalható vétkes tévedés
elkövetésétől, mely szerint némelyek lényegileg ártatlan cse
lekvést , egyenesen szándékos kihágásnak vesznek , s a gyer
mekben rosszabb érzelmet tételeznek föl , mint amino abban
többé kevésbé
valóban létezik . Nevelési módszeredet
mindegyik gyermeked jelleméhez kell alkalmaznod , s elő kell
készülve lenned arra , hogy azon további módositást is tudj

154

tenni aszerint, amint gyermeked jelleme újabb változáson megy
keresztül. Gyakran ócsárlásokat fogsz hallani amiatt, hogy
kellő kitartásod oly módon folytatád , melynek igen kevés vagy
épen semmi sikerét sem lehetett tapasztalni. Különösen , ha
oly gyermekkel van ügyed , ki azelőtt helytelen bánásmódban
részesült , mielőtt szelidebb módszerrel némi sikerhez juthatnál,
hosszas türelmi próbát kell kiállanod , miután az , -- ami még
azon esetben sem könnyű , ha a gyermeknél kis korától fogva
ha előbb még
helyes kedélyállapot lett meggyökereztetve
valami romlott kedélyt kell megjavitanod
kétszeresen nehéz
leend.

Nemcsak gyermekeid cselekvési indokait kell folytono

san elemezned , hanem saját magadéit is meg kell vizsgálnod
avégett , hogy különbséget tudj tenni azon benső szorongások
közt , amelyek valódi szülői gondoskodásból származnak , és
azok között, melyek saját önző természetedből, kényelem -ke
resésedből és uralomvágyadból vették eredetöket. Ekkor hátra
van még egy sokkal nehezebb feladatod , t. i. emez alacsonyabb
eredetű hajlamaidat

nemcsak

fel

kell

magadban

fedezned ,

hanem egyszersmind meg is kell törnöd . Egy szóval , amidőn
gyermekeidet neveled , ugyanakkor rajta kell lenned , hogy
önnön nevelésedet is folytonosan magasabb fokra fejleszd.
Szellemi tekintetben magasabb fokra kell fejlesztened ama
szerfelett bonyodalmas természetű dolgot
az emberi termé
szetet , ennek törvényeivel együtt , úgy , amint az gyermeke
idben , magadban és a világban jelentkezik . Erkölcsi tekin
tetben magasabb érzelmeidet kell szüntelenül gyakorolnod , az
alacsonyszármazásúakat pedig minden áron el kell nyomnod.
Egy igazságot kell még elismerni, azt t. i. hogy a szellemi
fejlettség legmagasabb foka minden emberben — férfiban úgy
mint nőben – csak a szülői kötelmek helyes teljesitése által
érhető el.

S ha ezen igazságot elismerjük , akkor be fogjuk

látni, mily bámulatraméltólag bölcsen van úgy rendelve , hogy
az emberi lények l'egerősebb hajlamaik által vezéreltetnek oda ,
hogy oly iskolázásnak vessék alá magukat , melyet különben
kikerülnének .
Amig némelyek a nevelésnek ily módon való felfogására —
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aminőnek pedig épen lennie kellene — kétkedve és habozással
tekintenek , addig
- úgy hiszszük — lesznek mások , kik az

abba befoglalt magasztos eszményképben ezen nevelés igazsá
gának bizonyitékát fogják fölismerni. Miután az ilyszerű ne
velés , olyanok által , kik saját személyeik rabjai, minden
nemesebb érzésnélküliek , vagy erkölcsi tekintetben rövidlátók ,
épen nem kivihető , hanem ehez az emberi természet nemesebb
tulajdonai kivántatnak meg , különösen e körülményben fogják
az illetők annak bizonyitékát belátni, hogy azon nevelési
rendszer az emberiség előhaladottabb állapotára valóban alkal
mas . Bár ez sok fáradságot és önfeláldozást igényel, mind
amellett be fogják az illetők látni, hogy ez , úgy a jelen , mint
a későbbi boldogságot illetőleg , gazdag kárpótlást igér.

Meg

fognak róla győződni, hogy amig a rosz nevelési rendszer úgy
a szülék , mint gyermekekre nézve káros következményei által
kétszeresen átkos hatású , - addig a nevelésnek helyes rendszere
kétszeres

áldást eredményez

megáldván

valamint azt, ki e nevelésben részesül.

$

azt ,

aki

nevel ,

156

IV . FEJEZET .

A

testi

nevelés.

A birtokos úri ember asztalánál, a nők eltávozta után ,
valamint a bérlők hetivásár utáni lakmározásakor , mint szintén
a falusi korcsmákban történni szokott összejövetelek alkalmával
is a legfőbb érdekű tárgyat – melyről az emberek , a politika
napi kérdéseinek megbeszélése után , társalogni szoktak ,
rendesen nem más , mint az állatokkal való bánásmód szolgál
tatja . Az agarászatról való haza érkezéskor a társalgást
szokás szerint – a lótenyésztésre és nemesitésre viszik át , s
beszélgetnek a lónak különös jó tulajdonságairól ; a hajtó
vadászati nap ritkán végződik a nélkül, hogy a kopók táplá
lásáról legalább valamicskét ne értekeztek volna. Ha a közeli
majorok birtokosai a templomból a szántóföldeken át hazafelé
ballagnak , a predikációra tett egy -két megjegyzés után birál
az aratást, a meglevő gabnakészletet.

gatják az időjárást,

Ezután átsikamlanak a különféle tápszerek és azok tápképes
ségének megvitatására. János és Péter miután példányszerüleg
hizlalt sertéseikre vonatkozólag különösebben megtették össze
hasinlitó megjegyzéseiket, mutogatják , hogy ők földesuroknak
juhai és más barmaira mily gondot forditottak , s bizonyitgat
ják , hogy azon eredmény , melyet azokon tapasztalhatni, az
ő ilyen vagy amolyan bánásmódjuknak köszönhető . Azonban
nemcsak a falusi lakosok között történik az , hogy a kutya
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ketrec , a lóistálló , a tehénol és birkaakol berendezése kedvenc
beszéd tárgyat képez. A városokban is , ama számos müvész
8 mesterember, kik kutyákat tartanak ; valamint azon uracsok ,
kik elég gazdagok arra , hogy -- egyszer vagy máskor — időt
szakitsanak kirándulási hajlamaik kielégitésére, valamint ezek
nek öregebb s komolyabb barátaik , akik földmivelési hala
dásról szeretnek beszélgetni , vagy olvassák Mechis , Evi jelen
téseit “ s Cairdnak a „ Timeshez intézett leveleit “ : mindezek
összevéve a városi lakosságnak nagy részét teszik .

Vagy ha

vesszük a felnőtt férfiakat az egész birodalomban , úgy talál
juk , hogy a jelentékeny többség bizonyos érdeklődést tanúgit
az állatok egy vagy más nemű táplálása , fölnevelése , vagy
tulajdonságai iránt.
Azonban az ebéd -utánni társalgás , vagy más efféle idő
töltés közben felmerült beszélgetés folyama alatt ki hallotta
valaha , hogy a gyermekek testi nevelése felett csak egyetlen
szó is váltatott volna ? Ha a falusi úri ember megtette napi
látogatását az istállóban , s ott személyesen megtekinté lovai
nak állapotát és az azokkal való bánásmódot, vagy ha egy
pillantást vetett apró jószágaira

és kiadta ezekre vonatkozó

rendeleteit : vajjon hányszor lépett be a gyermekszobába a vé
gett , hogy ott az életmódot, az időbeosztást és szellőztetést
maga megvizsgálja ? Könyvtára polcain ott található White
„ Ló-orvoslásról“ szóló műve , Stephensnek „ Mező

gazdászat“

cimű könyve , Nimród , Vadászatról“ irt munkája , s ő ezeknek
tartalmával többé -kevésbé ismerős is ; de hány könyvet olva
sott el a kis és nagyobb gyermekekkel való bánásmódra vo
natkozólag ?

Az olaj -pogácsa kövéritő tulajdona, a széna és

szecska viszonylagos értéke,

a mérték nélkül használt lóhere

veszélyes volta , - mind oly dolgok , melyekről mindenik bér
lőnek , földesúr és parasztnak van valami ismerete , de azoknak
aránylag hány percentje kérdezősködik azután , hogy milyen
azon táplálék , melyet gyermekeinek adnak , s hogy alkalmas - e
serdülő fia vagy leánya testi szükségeire ? E viszás állapot
mentségeül talán ez osztálynak üzlete iránti nagy érdeklődését
lehetne felhozni.

Azonban e mentség nem kielégitő; főként,

1
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midőn látjuk , hogy ugyanezen viszás állapot a többi osztá
lyoknál is tapasztalható. Hatvan városi lakos közül kevés
ha ugyan valaki — találtatnék olyannak , ki nem tudná azon
tényt,

miszerint

nem

helyes a lovat jóllakása után rögtön

befogni; s mindamellett ugyanazon hatvan közül , föltéve hogy
mindannyian szülék , valószinűleg egy sem akadna olyan , ki
valaha figyelembe vette volna , hogy azon idő , mely gyerme
keinek

étkezése és újra a tanuláshoz

kezdés

között

eltelt,

elegendő volt - e ? ... Valóban , ha ez ügy iránt tudakozódnánk ,
csaknem minden ember azon eltitkolt nézettel állana el8 , mi
szerint a gyermekszoba kormányzása nem az ő dolga. „ Oh
én ezeket az asszonyra bizom " — volna hihetőleg a válasz . S
a legtöbb esetben e válasz hangjában olyan valami lenne ki
fejezve, miszerint az efféle gondok a férfi méltóságával nem
is férnek össze.
Ha a közönségesnél kissé magasabb szempontból tekint
jük a tényt , rendkivül különösnek találjuk, hogy amig a
hires tulok hizlalása olyan foglalkozás, melyre készek művelt
emberek is sok időt és nagy gondot forditani, az emberi
lénynek nevelése oly foglalkozás , melyet -- bár hallgatagon
figyelmökre érdemtelennek tartanak.

A

mamák -- akik alig

tanultak más egyebet, mint idegen nyelveket, zenét és társa
dalmi ügyességet , támogattatva oly dajkák által , kik elévült
előitéletekkel telvék — tartatnak a gyermekek tápláléka-, ruhá
zata- és foglalkozására vonatkozólag illetékes rendelkezőknek .
Az apák pedig könyveket s folyóiratokat olvasnak , gazdász
egyleti gyülésekre járogatnak , ott kisérleteket mutatnak be ,
vitatkozásba bocsátkoznak és mindezt azért teszik , hogy kita
lálják : mi módon lehet a legszebb sertést előállitani ! Látjuk ,
mily temérdek gondot szereznek magoknak az illetők , hogy oly
verseny -paripát állitsanak elő , mely a kitűzött jutalmat elnyerje ;
azonban eszök ágában sincs oda törekedni,
athletát produkáljanak.

hogy egy újkori

Ha Guliver azt beszélte volna el a

Lilipitiakról , miszerint náluk a férfiak vetélkedve igyekeznek
megtanulni, hogy más teremtmény magzatait miként növeljék
fel legjobban, azonban legkevésbé sem törődnek annak meg

159

tanulásával,

hogyan neveljék leghelyesebben saját utódaikat :

ezáltal a többi ostobaságok mellé , melyeket ő azoknak tulaj
donit , még egy
állitott volna .

újabb ,

az

elsoroltakhoz

teljesen

hasonlót

Azonban a dolog nagyon komoly , s amennyire nevetséges
az ellentét, a tény , melyet illustrálnak , nem kevésbé szomorú.
Igen jó tanács ,

melyet az idézett iró közle :

hogy t. i. az

életben való boldogulás legelső feltétele, hogy „ legyen minden
ember jó állat“ , vagyis testileg jól kifejlett, s igy a nemzeti
jóllét legelső föltétele, hogy a nemzet jó állatokból álljon. És
pedig nemcsak azért, mert a háború kimenetele a katonák
erején

és szivósságán fordul meg ; hanem azért is , mert a
kereskedelmi verseny nagyrészben a termelők testi kitartása
által döntetik el. Eddigelé nem volt okunk , hogy más fajjal
szemben , e téren testi megpróbáltatástól kellett volna tartanunk.
Azonban ma már világosan oda mutatnak a jelek , hogy erőnk
jelenben a legvégső határokig ki van feszitve . Korunkban az
élet verseny -küzdelme oly erős, hogy a megkivántató erőfe
szitést , sérelem nélkül, kevesen tudják elviselni. Ezrek törnek
meg azon erős nyomás alatt , melynek alá vannak vetve. Hogy
ha ezen nyomás még növekedni fog , - pedig úgy látszik ,
hogy valószinüleg fog is
erősen meg fogja próbálni a leg
épebb testalkatúakat is. Ennélfogva különös fontosságúvá
válik , hogy a gyermekek nevelése úgy legyen kezelve , misze .
rint azok ne csak szellemileg legyenek képesitve a rájok
várakozó küzdelemre, hanem testileg is el tudják hordozni a
szerfelett nagy erőfelhasználást.
Szerencsére ez ügy napjainkban méltó figyelem tárgya
kezd lenni. Kingsley irataiban bizonyos visszahatás nyilatkozik
a szellemi tulműveltség ellen , sőt talán — amint ez a vissza
hatásoknál

legtöbbször

modorban is.

történni szokott — némileg túlhajtott

Némely előharcosok alkalmi levelei a lapokban ,

élénk érdekeltséget tanúsitanak a testi nevelés iránt.

S egy

oly iskolának felállitása, melynek „ izmos keresztyénység ."
számára való intézet jellemző gúnynevet adtak , élő bizonyitéka
azon

mindinkább terjedő közvéleménynek ,

miszerint a gyer
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mek -nevelés jelenlegi módszerei,
csenek kellő figyelemmel.

a test egészsége iránt nin

S világos, hogy e tárgy megbeszé

lésének ideje elérkezett.
A legfőbb kivánalom , hogy a gyermekszoba az újabb
tudomány megállapitott igazságai szerint legyen berendezve .
Itt az
műhely

ideje , hogy azon jótéteményekben ,
kutatásaiból

birkáinkra

gyemekeinket is részesitsük .

és

melyek a vegy

ökreinkre

háromlanak ,

Anélkül , hogy a lótenyésztés és

sertéshizlalás nagy fontosságát kétségbe vonnók , itt csak arra
akarunk utalni,

hogy mivel az ép testalkatú férfiak és nők
fontosságnélküli;

fölnevelése épen nem

azon

eredményeket,

melyeket az elmélet felmutat, s a gyakorlat igazol , ez utóbbi
esetben épen úgy , mint az már az előbbiben létesitve van , érvé
nyesiteni kell. Valószinű , hogy az eszmék ily egymásmellé
helyezése nem kevés embert meg fog botránkoztatni; sőt lehet,
hogy talán némelyek

kellemetlenül is fognak

Azonban az elvitázhatlan tény ,
békülnünk ,

melylyel

érintetni általa .

előbb - utóbb ki kell

hogy az ember ugyanolyan testszervezeti törvé

nyeknek van alávetve,

mint az alsóbbrendű teremtmények.

Egyetlenegy bonc-, élet-, vagy vegytanban jártas egyén sem
fog egy percig is habozni annak elismerése felett, miszerint
az állati életfolyamatra érvényes általános szabályok , teljesen
érvényesek az emberi életfolyamatra vonatkozólag is . És ezen
ténynek őszinte bevallása meghozza a maga jutalmát; neveze
tesen az állatokon , észlelet és kisérlet útján nyert tapasztala
tok , az emberi élet irányzására nézve is hasznosak leendenek .
Bármennyire kezdetleges legyen is az élettan , bizonyos oly
alaptörvényekre már mégis eljutott , amelyek minden szerves
az emberit sem véve ki — alapját képezik.

lény fejlődésének

Amit meg kell még tenni, s amit , amennyire csak lehet mi
szándékozunk megtenni, az , hogy amaz alapelveket a gyermek
testi nevelésére alkalmazzuk .

Az időszaki áramlatok és visszáramlatok törvénye , mely
nek nyoma a társadalmi élet minden részében felismerhető ,
amely a forradalom utánni időkben , a súlyosbitott despotismus
vagy nálunk a reformok után törekvő és conservativ

ban ,
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jellegű időszakok váltakozásában szokott nyilvánulni,

amely

az érzéki kicsapongás korszaka után túlszigorú remetei kort
idéze elő ,

és megforditva ;

amely a kereskedelemben pöffesz

kedő biztonságú és rendkivül félénk hangulatok visszatérését
eredményezé, amely a divatbolondokat egyik ostoba szélsőség
ből a másikba zaklatja;

a váltakozó apály dagály ezen tör

vénye ami étkezési szokásainkra, s ezáltal az ifjúság életmód
jára is kiterjeszti hatását. Oly korszakra , amely nagymérvü
evés és ivásban tünt ki , viszont a túlmértékletesség korszaka
következett, amely a megelőző korszak dobzódásai ellen való
a szeszes italok élvezésétől és

tiltakozás legszélső alakjaiban ,

a húsevéstől való szigorú visszatartózkodásban nyilvánul. A
felnőtteknek magaviseletében történt ezen változással egyide
jűleg , egy ennek megfelelő változás ment végbe a fiúk és
leányok számára megállapitott életmódban is .

A korábbi nem

zedéknél azon hit ' élt , hogy mennél többet tud a gyermek enni ,
annál jobb ; sőt a földmivesek és a félreeső vidékek lakosai
közt,2 akiknél az őseiktől öröklött eszmék szivósabban fentart
még ma is találhatók oly apák ,

ják magukat ,

akik

szándé

kosan nógatják gyermekeiket, hogy ezek teli egyék magukat.
De az u. n. mivelt osztályúak ,

kiknél az önmegtartóztatásra

való hajlam leginkább tapasztalható , úgy találjuk , hogy el
vannak tökélve gyermekeiket inkább túlkevés, mint felette
sok táplálékkal látni el.

Valóban a legyőzött állatiság iránti

ellenszenvük világosabban nyilatkozik a gyermekeikre , mint
saját magukra vonatkozó eljárásukban ; mert mig ama sanyar
gatás --- amennyiben az saját személyökre vonatkozik - étvá
gyuk által korlátolva van , addig az ifjúság számára felállitoti
szabályokban a legkiterjedtebb hatáskörrel bir.

Hogy

úgy a túlságos,

táplálás hiba ,

mint a kelletinél kisebb méryű

tagadhatatlan igazság.

A kettő közül azonban

mégis az utóbbi a roszabb . Amint egy kitűnő tekintély (A
a gyomor
gyakorlati gyógyászat enciclopaediájában ) irá :
egy vagy más alkalommal való túlterhelésének hatásai kevésbé
ártalmasok ,

és könnyebben helyrehozhatók ,

gülést okozó táplálék hiányéi .“

mint az elgyen

Különben is a gyomor túlter
11
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helése a gyermeknél — Oktalan biztatgatás nélkül -- ritkán tör
ténik meg. „ Az ilynemű kihágás inkább a felnőttek , mint az
ifjak vétke ; mert ezek ritkán inyencek , vagy dobzódók , ha csak
annak hibája által nem tétettek azzá , ki őket eteté. “ Ezen
korlátozási rendszer , melyet sok szüle oly szükségesnek tart ,
helytelen tapasztalaton és téves következtetéseken alapszik . A
túlszigorú törvényhozás épen úgy feltalálható a gyermekszo
bában , mint az államban ; és azon alakok közül , amelyekben
az fölléphet, egyik legkárosabb az eledel mennyiségében való
túlhajtott korlátozás.
„ De hát megengedjük a gyermekeknek , hogy gyomrukat
túlterheljék ? Elnézzük nekik , hogy nyalánkságból teli falják
magukat, s megbetegedjenek , ami bizonyára be is fogna követ
kezni ? “ Igy téve fel a kérdést , csak egy lehet rá a felelet.
Azonban , ha igy tesszük fel, a vitapont önmagától elesik .
Szerintünk ilyen következtetés állhat meg : mivel az éhség
minden alsóbbrendű teremtmény

számára jó irányadó,

mivel

az a csecsemőnek jó irányadója, mivel az a gyengélkedőnek
jó irányadója , mivel az mindazon felnőttekre nézve , kik egész
séges életet élnek , jó irányadó : bizton következtethetjük , hogy
az az egész gyermekkoron át is jó irányadó . S valóban
nagyon különös volna , ha csupán itt volna megbizhatatlan.
Némelyek talán e feleletet türelmetlenséggel fogadják ,
mert

hiszen

ők – amint

hinni

szeretik – képesek

tényeket

felsorolni, melyek a föntebbi állitással homlokegyenest ellen
ha mi ezen felhord
keznek . Különösnek tetszhetik - igaz
ható

tények

bizonyitó

látszólagos képtelenség ,

tagadjuk ;

mindamellett

ezen

teljesen védhető.

Annyi igaz ,

hogy

erejét

azon kihágási esetek , melyeket az ellenvéleményűek érvül
felhozhatnak , rendesen nem egyebek , mint egyenes következ
ményei

azon

korlátozási

rendszernek ,

melynek

helyessége

mellett bizonyságot tenni látszanak . Nem egyebek ezek , mint
az érzékeknek a túlszigorú korlátozás által előidézett vissza
hatásai.

Kis mértékben azon gyakran és sok helyt tapasztalt
hogy azok , kik ifjú korukban a leg

igazságot illusztrálják ,

keményebb nyomás alatt voltak ,

könnyen oda jutnak ,

hogy
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később a legvadabb kicsapongásokba rohannak. Ehez hasonlók
a zárdai életben
korábban
nem ritkán előforduló ama
borzasztó jelenetekhez , melyek szerint az apácák , a legszigo
rúbb önganyargatásból , hirtelen , csaknem a legaljasabb fajta
lanságokba súlyedtek. Ezek csupán a sokáig visszatartóztatott
vágyak korlátolhatatlan rohamát bizonyitják. Tekintsük csak
a gyermekek közönséges izlését és a közönségesen velök elkö
vetett bánásmódot. Feltűnő és csaknem általános köztük az
édességek iránti előszeretet. Valószinüleg száz közül kilencven
kilencen azt hiszik , hogy, az nem egyéb , mint inyenckedés ,
s hogy ezt is , mint minden más érzéki vágyat el kell nyomni .
Az élettan buvára azonban , akinek szivében , saját felfedezései
folytán ,

a dolgok örök elrendezése iránt folyvást növekvő
tisztelet támad ; ezen édességek utáni vágyakozásban több
valamit gyanit , mint azt közönségesen hiszik , s az utánkutatás

igazolá sejtelmét. Ő ugyanis úgy találja , hogy a cukornak
az életfolyamatban jelentékeny szerepe van . Úgy a cukor ,
mint a zsirtartalmú anyagok , a test belsejében , bizonyos össze
köttetésbe jönnek az élenynyel, minek folytán melegség fejlik
ki. A cukor azon alak , melylyé számtalan más anyagoknak
is , mielőtt a test ezeket mint meleget előidéző táplálékot fel
használhatná , át kell változtatniok , és ezen cukorképzödés a
testben megy véghez.

A keményitő nemcsak hogy cukorrá

változik az emésztési folyamat alatt,

hanem Bernárd

Claude

azt is bebizonyitotta , miszerint a máj' azon mühely ; hol az
eledel más alkatrészei is cukorrá változnak át ; mivel a cukor
szükséglete oly erős ,

hogy ez , ha más anyagok nincsenek ,
ilyen módon még a légenytartalmú anyagokból is előállittatik .
Ha már most ezen tény mellé , hogy t. i. a gyermekeknek

határozott vágyuk van azon becses melegszerző táplálék után ,
ama tényt állitjuk , hogy a gyermekek rendesen határozott
ellenszenvvel viseltetnek azon tápszer – zsir - iránt , mely
az élenyülés folyamata alatt a legnagyobb meleget idézi elő :
akkor méltó okunk van elfogadni, hogy az egyik részen való
fölösleg , a másikon való hiányt kiegyenliti, hogy t. i. a gyer
mek

testi

szervezete

több

cukrot

kiván ,

mivel

sok
11 *
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anyagot nem bir el. Továbbá , szeretik a gyermekek a növényi
savakat. Mindennemű gyümölcsben nagy gyönyörüket lelik ,
s ha nincs valami jobb , a legéretlenebb piszkét s a legfanya
rabb

vad

almát is

megeszik.

miként az ásványiak ,

Már

pedig a növényi savak ,

nemcsak igen jó erősitőszerek és mint

ilyenek , ha mértékletesen élvezik , jó hatásúak , hanem termé
szetes mivoltukban alkalmazva még más előnyökkel is birnak .
„ Érett gyümölcsöt – mondja Dr. Combe András - a conti
nensen nagyobb mértékben szoktak a gyermekeknek adni ,
különösen ha a gyomor a
mint nálunk Angliában , mely
maga munkáját tökéletlenül végezte – gyakran igen jótékony
hatású .“ Lássuk tehát a gyermekek ösztönszerű szükségletei
az ezekkel való elbánás közt létező viszás állapotot.

Itt két

uralkodó vágy áll előttünk , melyek a legnagyobb valószinű
séggel a gyermekek testi szervezete határozott követelményei
nek adnak kifejezést; s. amelyek mindamellett a gyermekszoba
kormányában nemcsak elhanyagoltatnak , hanem ott azon álta
lános nézet uralkodik , hogy azok kielégitését meg kell tagadni.
Reggel kenyér és téj,

este thea és vajaskenyér,

vagy ,más

efféle balga életszabályok azok , melyekhez határozottan ragasz
kodnak , és az inyencségnek bárminemű kielégitése haszonta
lannak , sőt épen károsnak tartatik . Mi aztán ennek a következ
ménye ? Midőn a gyermek innepnapokon a kellemes dolgokhoz
könnyen hozzájuthat, midőn egy kis zsebpénz a cukrász kira
katának

tartalmát

rendelkezése

alá

bocsátja ,

vagy

midőn

valami véletlen következtében a gyümölcsös- kertbe szabadon
bejuthat; akkor a sokáig visszatartott, s igy annyival erősebb
vágyak nagy kihágásokra vezetik . Ilyenkor azonnal egy kis
farsangot röktönöz ,

részint a korábbi kényszertől való kisza

badulás vidám érzetében , részint azon tudatban , hogy holnap
már úgyis hosszú böjt kezdődik . És aztán , midőn a gyerme
ken az ilynemű túlterheltség bajai mutatkoznak , azt követ
keztetik , hogy nem szabad a gyermeket saját étvágya vezér
letére bizni ! A mesterséges korlátozások ezen szomorú ered
ményeit – a további korlátozás szükséges volta mellett --bizonyitékok gyanánt hozzák fel ! Mi azonban határozottan
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állitjuk ,

hogy az idegen közbelépés rendszerének igazolására

felhordott

következtetések

mind tévesek.

gyermekek , ha megengednék nekik ,

hogy

Állitjuk , hogy

a

naponként kive

hessék részüket ezen izletes eledelekből , melyek után élettani
szükséget éreznek ,

ritkábban fognának kihágást követni el ,

mint ahogy most , valahányszor arra alkalmuk van , elkövetni
szoktak ;

ha a gyümölcs, mint Dr. Combe ajánlja,

a gyer

mekek rendes eledelének egy bizonyos részét tenné“ ,
pedig nem napközben ,

(még

hanem a rendes étkezés alkalmával) ,

akkor megszünnék azon sovárgás, mely vadalma és kökény
evésre csábitja őket. S igy hasonlóan más esetekben is.
Nemcsak hogy nagyon erősek és meggyőzők az érvek ,
arra nézve, hogy a gyermekek étvágyában bátran megbizha
tunk ; és hogy azon érvek , melyek az ellenkezőről akarnának
meggyözni , nagyon is gyöngék ; hanem az is áll , hogy semmi
más vezérelvben nem lehet bizalmat helyezni.

Avagy miféle

értéke van a szülék itéletének , melyet amannak helyére, mint
útbaigazitót lehetne állitani ? Ha az anya vagy dajka azt
mondja Lajosnak , „ ki még többet kér “, hogy „ nem “, vajjon
mi alapon teszi ezt ? Azt gondolja hihetőleg , hogy már
De hol van az alap , melyen ezt gondol
eleget kapott .
hatja ? Talán titkos viszonyban van a gyermek gyomrával,
talán valami bűvös hatalom az , mely arra képesiti őt , hogy
a gyermek testének szükségeit belássa ? S ha nem , hogyan
tagadhatja meg oly határozottan ? Nem tudja , hogy a testnek
táplálék utáni vágya igen számos és bonyodalmas oknak van
alávetve , mely vágy változik a légmérséklettel, a levegő ned
vességével,

a lég villamos állapotával,

változik a véghezvitt.

testmozgással , valamint a szerint is , aminő és amennyi volt
azon eledel , melyet a gyermek legutóbbi étkezése alkalmával
elköltött ; mint szintén aszerint is , aminő volt azon gyorsa
ság , melylyel a legutóbb bevett eledel fölemésztetett ? Hogyan
tudja ő az okok ily összehatásának eredményét kiszámitani ?
Egy öt éves fiúnak — ki kortársainál egy fejjel magasabb s
aránylag izmos , pozsgás és eleven kinézésű - atyjától ily
nyilatkozatot hallánk : „ Semmiféle mesterséges mértéket nem
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találok , melylyel fijam eledelét kimérjem . Ha azt mondom „ ez
a sok elég “ az csupán hozzávetés , mely épen úgy lehet hely
telen mint helyes. Következőleg miután nem bizom a találga
tásokban , magára hagyom , hogy egye teli magát. “

S bizo

nyára , ha valaki az eljárást az eredményből itélné meg ,
kénytelen volna ama férfiú bölcsességét belátni. Valóban azon
elbizakodás , melylyel a legtöbb szüle gyermekének gyomrára
vonatkozólag szabályokat alkot , világosan mutatja , hogy ök
az élettannal nem ismerősek ; mert ha jobban ismernék , sokkal
„ A tudomány büszkesége a
szerényebbek volnának .
tudatlanság gőgjével összehasonlitva alázatosság
nak tűnik föl . “ Ha valaki meg akarja tanulni, hogy az
emberi itéletre mily keveset lehet adni , és mily sokat a dolgok
megállapitott rendjére , hasonlitsa össze a tapasztalatlan orvos
meggondolatlanságát a sokkal gyakorlottabbnak előrelátásával;
avagy

pillantson

bele Dr. Forbes Jánosnak „ A betegségek

gyógyitásának természete és módja “ cimű művébe , s ott látni
fogja , hogy amily arányban gyarapszik az emberek ismerete az
élettörvényeit illetőleg , azon arányban mindinkább kevesebbet
biznak magukban és többet a természetben .
Ha az eledel mennyiségének kérdéséről annak minő
ségére

térünk

tapasztalhatjuk.
hitvány

át ,

ennél

ugyanazon

túlszigorú

irányzatot

Nem csak korlátozott , hanem aránylag igen

azon koszt ,

melyet a gyermekek részére általában

kielégitőnek gondolnak.

Az értelmetlen közvélemény ugyanis
azt tartja , hogy a gyermekeknek igen kevés állati táplálékkal
kell élniök . A kevésbé vagyonos osztálynál
úgy látszik –

a takarékosság hozta szokásba e véleményt , s igy a kiván
ság náluk a gondolat apjává lett. A szülék , kiknek nem
áll módjukban , hogy sok húst vegyenek , kicsinyeik kéréseire
igy válaszolnak : „ A hús a kis fiúk és leányoknak nem jól ; s
ezen , eleintén valószinüleg nem más , mint csupán kényelmes
mentség , ismétlés által megdönthetlen hiedelemmé nőtte ki
magát.

S más részről azon osztály , melynél a költség tekin

tetbe sem vétetik , részint a többség példája, részint az alsóbb
osztályból származott dajkák befolyása által és bizonyos mér .
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tékben a mult idők állatisága elleni visszahatás következtében
vezetteték félre.
Ha azonban ezen balga vélemény alapját kutatjuk , igen
kevésre , vagy épen semmire sem találunk . Ezen nálunk sokszor
ismételt és minden próba nélkül elfogadott hiedelem hasonló
ahoz a balga

a

csecsemők

bepólyázását évezredeken át szükségesnek álliták .

Igen való

szinű ,

hogy

vélekedéshez ,

a

csecsemő

melynek

gyomrára

folytán

nézve ,

mely

még erős

izmokkal nincs ellátva , a hús , melynek mielőtt tápnedvvé vál
toznék , sok zúzásra van szüksége , nem célszerű eledel . De
csakhogy ezen ellenvetés épen nem bizonyit azon állati eledel
ellen , amelyből a keményebb részek el vannak távolitva ; va
lamint nem bizonyit már akkor sem , amidőn a kis gyermek ,
két vagy három év eltelte után elég erős gyomor izmokra tett
szert. A
nek .

tudomány itélete teljesen ellentmond a közvélemény

Két igen előkelő orvost és nehány igen jeles természet

búvárt megkérdénk ez ügyben , s általában egyhangúlag oda
nyilatkoztak , hogy a gyermekek eledele semmivel se kevésbé ,
sőt inkább még annál is táplálóbb legyen , mint aminő a fel
nötteké.
Ezen következtetés alapoka igen szembeötlő s az okos
kodás egyszerű.

Csak össze kell hasonlitni a felnőtt ember

életfolyamatát a gyermekével, hogy azt belássuk , miszerint a
fiúnál aránylag sokkal nagyobb a táplálék szükséglete, mint
a felnőtt embernél . Mert mi célból szükséges az embernek a
táplálék ? ..... Teste minden nap

alá van vetve több vagy

kevesebb elhasználásnak , oly elhasználásnak , mely testi munka
által történik , s oly elhasználásnak , melyet az idegrendszer a
szellemi munka által eszközöl ,

valamint a belrészeknek ,

az

életfolyamat következtében történt elhasználásának , s az ekként
elvesztegetett anyagnak vissza kell pótoltatnia. Hasonlóképen
teste

kisugárzás

által

naponként

nagy mennyiségű

meleget

veszit el ; s miután az életműködés föntartása végett a testnek
bizonyos fokú hőmérsékre van szüksége, ama veszteség , a me
legnek folytonos előállitása által pótoltatik helyre ; , s épen ezen
célból a testnek bizonyos alkatrésze folytonos elégésnek van
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kitéve. Ennélfogva az egyedüli cél , amelyért a felnőtt egyén
nek táplálékra van szüksége , az , hogy a naponkint elhasznált
részek helyrepótoltassanak s hogy a naponként szükségelt hő
előállitására megkivántató tüzelőszerek előteremtessenek .
Te
kintsük már most a gyermek esetét. Testének egy bizonyos
alkatrészét
figyelmezni

tevékenysége

folytán ő is fölhasználja , s csak
kell az ő nyugtotnemismerő tevékenységére s be

fogjuk látni, hogy test-tömegéből aránylag ő is bizonyosan
fölhasznál annyit, mint egy felnőtt ember . Kisugárzás által
ő is veszit el meleget ; s miután testének tömegéhez képest
nagyobb felszine van , mint a felnőtt emberének , s igy meleget
is gyorsabban veszit el , a melegséget szerző táplálék mennyi
sége is , melyre neki adagonként szüksége van , aránylag na
gyobb , mint amennyi egy felnőtt embernek megkivántatik .
Ugy, hogy a gyermeknek , ha semmi más életfolyamatot nem
kellene is véghez vinnie , mint a felnőtt embernek , mindamel
lett a test nagyságához mérten aránylag valamivel több táplá
lékra volna szüksége. De amellett , hogy testének elhasznált
alkatrészeit helyre kell pótolnia , s annak kellő melegségét fenn
kell tartania : a gyermeknek új sejtszövetet is kell készitenie ,
mert neki növekednie kell. A gyermeknél a tápláléknak azon
része , mely az elhasznált anyag és az elveszitett melegség
helyrepótolása után fenmarad , a testalkat növekedésére fordit
tatik , s csakis ezen feleslegnél fogva lehető a szabályszerű
növekedés ; azon növekvés pedig , mely néha, ama felesleg
nélkül is bekövetkezik , a hiányos visszapótlás világos kárára
történik . Igaz ,

hogy

bizonyos

erőművi törvénynél fogva

melyet itt terjedelmesebben nem fejtegethetünk -- a fentartó és
romboló erők közt létező viszony szerint bizonyos csekélyebb 1
testszervezetnek előnye van egy nagyobb felett, és pedig va
lóban oly előnye ,

amelynek maga a növekedés lehetősége is

tulajdonitható.

Azonban , ennek megengedése még sokkal in
kább szembetűnővé teszi, hogy habár sok viszás eljárás visel

hető is el , anélkül, hogy az életerő ezen fölöslege minden
nyom nélkül elveszne'; mindamellett, minden efféle viszás bá
násmódnak , az által, hogy a felesleget kevesbiti, okvetlenül
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akadályoznia kell a már elért testalkat nagyságát , vagy töké
letességét. Hogy a kifejlődő testszervezetre nézve . mennyire
sürgető a tápanyag szükséglete , látható „ iskolás fiúk ismeretes
éhességében “, valamint amaz aránylag igen hamar bekövetkező
gyermeki étvágyban , melyhez hasonló a későbbi korban ritkán
fordul elő . S ha még több bizonyitékra is volna szükség arra
nézve , hogy mily rendkivül szükséges a táplálék , ezt feltalál
hatjuk ama tényben , hogy hajótörések vagy más szerencsét
lenségek alkalmával bekövetkezni szokott éhszükség idején leg
először is a gyermekek halnak meg.
Ha a tápláléknak a gyermeknél ezen aránylag nagyobb
szükségességét megengedjük --- aminthogy meg is kell enged
nünk ---- még azon kérdés marad fenn , hogy e szükséget azáltal
elégitjük -e ki , ha nagy mennyiségű , úgyszólván sok lében
fölhigitott, vagy talán inkább kevesebb mennyiségű , de tömé
nyitett eledelt használunk ?
húsból

Azon tápanyag, mely egy font

nyerhető , sokkal több

kenyérben s még

sokkal több

burgonyában található fel, s igy tovább . Tehát , hogy a szük
ségletnek eleget tegyünk , annennyivel kevesebb valamely eledel
tápláló

ereje ,

szaporitanunk.

azon

mérvben kell annak mennyiségét meg

Ennélfogva , hogy a növekvő gyermek rend

kivüli szükségletét kielégitsük ,
adjunk- e

neki

felnőtteké ?

és

pedig

ép

Vagy pedig nem

megfelelő mennyiségű eledelt

oly

táplálót,

mint

a

tekintve azon tényre ,

minő

a

miszerint

a gyermek gyomrát, melynek még azon erős táplálékból is
aránylag nagyobb

mennyiséget

terheljük meg túlságosan ,
még többet adunk neki ?

földolgoznia , az

által

hogy rosz minőségüböl aránylag

A felelet eléggé világos.
emésztés munkáját,

kell

Minél inkább mérsékeljük az

annál több erő fordittathatik a növeke

désre és tevékenységre.

A gyomor és belek a vér és idegerő

jelentékeny igénybe vétele nélkül működésüket kellőleg nem
végezhetik ,

s azon aránylagos lankadtságban ,

mely az erős

jóllakásra szokott következni: mindenik felnőtt egyén bizo
nyitékot láthat arra nézve , hogy a vér és idegerőnek ezen
igénybevétele

az

egész

rendszer

rovására

történt.

Ha

a
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megkivántató

táplálék

nagy

mennyiségű ,

kevés

táperővel

biró eledelből nyeretik , a belrészeknek sokkal több munká
jába kerül , mint került volna akkor , hogyha kevesebb , de
táplálóbb eledelből nyeretett volna az . Ezen rendkivüli munka
tehát, ugyanannyi veszteség , még pedig oly veszteség , mely
vagy

a

gyermek

korlátolt

tevékenységében ,

vagy

lassúbb

folyamatú növekvésében , vagy pedig mindkettőben jelentke
zik . Ezekből tehát az következik , hogy a gyermeket oly
ételekre kell fogni, melyben amennyire csak lehet ,

úgy a

táplálékonyság , mint a könnyen emészthetőség egyesülve van .
Az kétségtelenül igaz , hogy úgy a fiúkat ,

mint a leá

nyokat kizárólag , vagy csaknem kizárólag növényi eledellel
is lehet felnövelni. A felsőbb osztályúaknál nem ritkán talál
hatni gyermekeket , akik aránylag igen kevés húst kapnak ;
s akik mindamellett növekednek és egészségeseknek is lát
szanak.

A munkás ember kis gyermeke alig izlelhet húst, s

mindamellett

egészséges

látszólagosan

ellentmondó

teljes

kort

tények

ér.

De

csakhogy

egyáltalában

ezen

nem · birnak

azon súlylyal, mint közönségesen gondolni lehetne.

Legelső

ben is abból, hogy aki fiatal korában kenyéren és burgonyán
is virágzó egészségnek örvend ,

épen nem következik ,

hogy

ugyanaz később tökéletes szép kifejlést is érjen ; s ha Anglia
köznemességét s földmivelő népét , valamint Franciaország
közép és alsó osztályát összehasonlitjuk , az eredmény épen
nem fog a növénynyel táplálók mellett bizonyitani. Másod
szor nem csupán a körül forog a kérdés , hogy mekkora ;
hanem minő a test. Puha és laza test épen oly szép látványt
mutathat,

mint az erős ;

de habár a figyelmetlen szenlélő

előtt úgy tűnhetik is fel, hogy egy petyhüdt húsú gyermek
épen olyan , mint egy másik ruganyos izmokkal biró , egy
kis erőpróba megmutatja a

különbséget.

nőtteknél igen gyakran gyöngeség jele.

A kövérség

a fel

A tornázás és más

testmozgás által az ember veszit testsúlyából. Innen van ,
hogy a roszul táplált gyermekek kinézéséből nem lehet hatá
rozottan következtetni.
lett

tekintetbe

veendő

Harmadszor , a test mineműsége mel
annak

munkabiró

képessége

is.

E
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tekintetben azon gyermekek közt , kik hússal élnek s azok
közt , kik kenyérrel és burgonyával táplálkoznak , nagyon
szembetűnő a különbség. A szegény paraszt fiú , úgy testi ,
mint szellemi képességre nézve , nagyon alant áll egy vagyo
nos úri ember fiához képest.
Ha különböző állatokat, vagy különböző emberfajokat ,
vagy ugyanazon állatokat és embereket összehasonlitunk és
pedig akkor , ha ezek különbözőképen tápláltattak , még
lágosabb

bizonyitékát

látjuk

annak ,

hogy

a

vi

tevékenységi

ösztön foka lényegesen függ az eledel tápláló voltától.
Egy tehénnél, mely oly kevéssé tápláló eledellel

él ,

pl . a fű , azt látjuk , hogy a megkivántató roppant
mennyiség óriás nagyságú emésztő - rendszert tesz szükségessé,

mint

úgy , hogy a törzshez mérten aránytalanul karcsú végtagok a
nehéz teher által annyira meg vannak terhelve, hogy oly
súlyos test hordozása és oly roppant mennyiségű táplálék fel
dolgozása közben igen sok erő elhasználtatik , s innen van ,
hogy miután aránylag kevés erő marad ſen ,
kes.

az állat nehéz

Hasonlitsunk össze a tehénnel egy lovat , mely csaknem

oly nagy testalkattal biró állat, de a mely sokkal táplálóbb
eledellel él. Ennél a test , különösen annak hátulsó része
aránylag a végtagokhoz viszonyitva sokkal kisebb ; az erő ,
sem oly roppant mennyiségű eledel földolgozása , sem oly
óriási gyomor hordozása által nincs annyira túlterhelve ; kö
vetkezőleg annál több a mozgékonysági ösztön és jelentékeny
az élénkség.

Ha szintén összehasonlitjuk a füevő birka tu

nyaságát a hússal vagy liszt tartalmú , vagy épen a kettőből
összekevert eledellel élő kutya élénk virgoncságával, még
inkább láthatjuk a két állat közti hasonnemű , de még na
gyobb mérvű különbséget. Ha egy sétát teszünk az állat
kertben s megfigyeljük , hogy a húsevő állatok mily nyugta
lanul futkosnak ketrecökben , csak emlékeznünk kell , hogy a
növényi eledellel élő állatok épen nem mutatják ezen nagy
tevékenységre mutató tulajdonságot, hogy belássuk mily

vi

lágos és szoros viszony van az eledel táptartalma és a tevé
kenységi vagy foka közt.
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Hogy ezen különbség
kezet

különbségétől, mint

nem

függ egyenesen a testszer

némelyek

állitják ,

hanem

hogy

egyenes következménye azon eledel különbözőségének , mėly
lyel amaz állatok tápláltatnak , világosan bizonyitja azon tény ,
hogy ugyanazon nemű és fajú állatoknál is különböző ered
mény tapasztalható.

Itt például szolgálhat a lovak különböző

faja. Hasonlitsunk össze egy potrohos , lusta taligás lovat egy
vadász- vagy verseny -paripával, mely karcsú derekú és teli
van tüzes bátorsággal,

s akkor jusson eszünkbe , mennyivel

kevésbé tápláló eledellel él az egyik , mint

a másik .

Vagy

vegyük az emberi nemet. Az austráliabeliek , Erdőlakók s
más alsóbb rendű emberfajok , melyek gyökerekkel, bogyókkal
s felváltva rovar -bábokkal és más sovány eledellel táplálkoz
nak , aránylag satnya növésűek s szerfelett nagy gyomrúak ;
izmaik petyhüdtek és fejletlenek , úgy hogy az európaiakkal
sem munkálkodásban , sem huzamosabb erőfeszités tekintetében
egyáltalában nem mérkőzhetnek.

Tekintsük viszont azon vad

törzseket, melyek jó növésűek , izmosak és munkabirók
mint pl. a kafráriabeliek , az észak -amerikai indiánok , a pa

tagóniabeliek stb . is úgy találjuk , hogy mindezek igen nagy
húsevők . A roszul táplált hindu a tápláló eledelhez szokott
angollal épen nem mérkőzhetik , s ehez képest mind szellemi ,
mind testi munkakedv tekintetében igen messzi alant áll. S
általában
véleményünk szerint - a világtörténet azt mu
tatja , hogy a jól táplált emberfajok voltak az erőteljes és
uralomra képes fajok .
Azonban még erősebbé leszen a bizonyiték ,

ha azt ta

láljuk , hogy ugyanazon állati egyed a szerint lesz többé vagy
kevésbé munkaképes , amint eledele többé vagy kevésbé táp
Ez a lónál lett példaként bebizonyitva. A füvön lege
lésző ló némileg följavulhat ugyan , de erejét elvesziti,
miről azonnal meggyőződhetni, mihelyst azt erősebb munkára

láló.

alkalmazzuk. „ Ha a lovat a legelőre kicsapjuk , ennek az lesz
eredménye , hogy izomrendszere elgyengül.“ „ A fű elég jó
táplálék a vásárra és baromkiállitásra hajtandó, tuloknak , de
igen rosz a vadászparipának .“

Régóta ismert dolog , hogy ha
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a vadászparipák a nyarat a mezőn töltötték , nehány hónapig
az istállóban kelle őket táplálni , mielőtt oly erőre vergődtek ,
hogy a kopókat követni tudták ; és hogy teljesen jó állapotba
egész a következő tavasz elejéig nem jöttek. S az újabb gya
korlat, melyet Apperley ajánl, a következő: „ A vadászparipát
nyáron át soha se verd ki a mezőre , s különös és felette ked
vező körülményeket kivéve , soha se hagyj fel a jászlón -tar
tással. “ Vagyis soha se adj a lónak rosz táplálékot , mert
nagy erő és kitartás csak folytonosan használt jó táplálékból
nyerhető. Ez annyira igaz , hogy – mint Apperley bebizo
nyitá

a huzamosan használt jó táplálék , középminőségű lovat

is képessé tesz oly terhek elhordozására , minőt – közönséges
táplálék használata mellett – csak a legjobb fajta ló birna el .
Ezen különböző bizonyitékokhoz járul még azon tény is , mi

szerint , midőn valamely lóval kétszeres munkát akarnak vé
geztetni, babot – mely nagyobb mennyiségű légeny -tartalom
mal biró , s igy húsképzőbb táplálék , mint a közönséges
zab
szoktak neki adni.
Sőt ezen igazság az emberi

lénynél épen

úgy ,

vagy

aránylag még világosabban be van bizonyitva. Itt nem értjük
azon egyéneket, kik erőmutatványok végett neveltetnek , kik
nek életmódja azonban teljesen hasonlit az általunk föntebb
ajánlott életmódhoz ; hanem értjük a vasútépitőket , s ezek
munkásait. Évek óta bebizonyitott tény , hogy az angol
vasúti munkás , mely nagymennyiségű hússal él , sokkal
inkább képes a munkára , mint a Continens vasúti munkásai,
kik liszttartalmú eledellel élnek ,
elannyira , hogy az angol
vasúti vállalkozók a Continensen is előnyösnek találják Ang
liából hozni magukkal munkásokat.

Hogy az életmód és nem

a faj különbsége okozza ez előnyt , rég bebizonyitott tény .
Ugyanis kitünt, hogy midőn a Continens vasúti munkásai
ugyanazon

eledellel

táplálkoznak ,

melylyel

angol

verseny

társaik , ezeket munkaképességre nézve többé-kevésbé megkö
zelitik . S ezen tényhez vegyük már most ennek ellenkezőjét,
miről a vegetarianismus körül szerzett tapasztalatok

folytán
személyesen is meggyőződtünk , hogy t. i . a hús élvezésétől
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való visszatartózkodás úgy a test , mint a lélek munkakedvét
nagyon megcsökkenti.
Vajjon nem eléggé igazolják -é e különböző bizonyitékok
a gyermek táplálására vonatkozólag tett állitásunkat ? Nem
tetszik-e ki ezekből az is , hogy ha talán kevésbé tápláló eledel
használata által hasonló testalkat és nagyság érhető is el , de
az izmok minősége sokkal alább való ? Nem erősitik - é meg
ezek azon alapelvet, hogy ha munkakedvet és növekedést aka
runk

eszközölni , ezt csak jó

táplálék által

tehetjük ? Nem

gyöznek -e meg bennünket azon előzetesen kifejtett állitásunkról,
miszerint, bár azon gyermek , kitől kevés testi és szellemi
tevékenységet várunk , liszttartalmú táplálékon is , türhetőleg
jó egészségi állapotban lehet ; ellenben azon gyermeknek , kitől
azt kivánjuk , hogy ne csak kellőleg növekedjék , hanem hogy
amellett még testének nehéz testi munka által elfogyasztott, s
erős szellemi munkálkodás következtében elhasznált alkatrészeit
is kellőleg helyrepótolja , oly eledellel kell táplálnia , mely a
lehetőleg nagymennyiségű táperőt tartalmaz ? S nem kézzel
fogható igazság - é , hogy az efféle eledelnek megvonása , vagy
a növekedés, vagy a testi munkaképesség , vagy a szellemi
tevékenység rovására történik a szerint , amint ezt a viszonyok
és körülmények meghatározzák ? Ugy hisszük , ezt egyetlen
gondolkodó fő sem vonja kétségbe. Másként vélekedni nem
volna egyéb – habár eltakart alakban - mint az örök -mozdony
régi tervezgetőinek ama tévelygése , mely szerint a semmiből
is lehető erőt állitani elő .
Mielőtt a táplálék kérdését odahagynánk , egy másik
szükséges dologról, t. i. az eledel változatosságáról kell
még nehány szót mondanunk. Jóllehet gyermekeink nincsenek
arra kárhoztatva, hogy - miként katonáink - húsz éven ke
resztül ugyan olyanféle húst egyenek “ ; mindamellett e tekin
tetben igen nagy egyformaságot kell kiállaniok ,

mely , habár

nem oly . túlszigorú és nem nagyon huzamos , de szintén oly
világos , hogy ez az egészség törvényeinek rovására történik .
Igaz ugyan , hogy délben rendesen többé-kevésbé vegyes táp
lálékkal élnek , mely napról napra változik ; de hétről hétre,

175

hónapról hónapra , évről évre ugyanazon reggeli - kenyér és
téj, vagy néha egy kevés zabdarából készült pép is - kerül
elő . S ehez hasonló megátalkodottsággal a kenyér és téj má
sodik kiadásával, vagy néha thea és kenyérrel, — záratik be
a nap.
Ezen eljárás teljesen ellenkezik az élettan parancsaival.
A gyakran ismételt eledel által előidézett undor s a ritkán
előkerülő idegen , izletes étel által okozott kielégültség , épen
nem oly jelentéktelenek , mint ezt sokan könnyelműleg gon
dolják ; de sőt igenis ösztönző szerek az ételnek
változatosságára.

Számtalan

hogy alig van oly eledel

egészséges

kisérlet által bebizonyitott tény ,
- legyen az bárminő jó

amely

kellő arányban és helyes alakban foglalná magában mindazon
tápelemeket , melyek az életfolyamat természetes menetére szük
ségesek ,

amiből az következik ,

változtatása kivántatik meg

hogy az

arra ,

kellő mérvben és arányban elő

hogy

eledelnek gyakori
mindazon

lehessen állitni.

elemeket

Az élettan

búvárai által fölismert tény továbbá az is , hogy a kedvenc étel
által okozott élvezet ingerlő hatással bir , mely az által , hogy
a sziv munkásságát előmozditja , s a vért élénkebb erővel
hajtja , az arra következő emésztést elősegiti. Ezen igazságok
teljes öszhangzásban vannak az újabbkori állattenyésztés azon
alapelveivel , melyek az eledel változtatását határozottan sür
getik .
Azonban nemcsak az eledelnek időnkénti változtatása az

az is
ugyanazon okok alapján
igen kivánatos , hanem
ával
s
ik
ndó
ett
vegyes
étkezé alkalm
ohajta
szerfel
, hogy minden
ételt használjunk. Itt , miként amott , az ezáltal elért előnyök
az egyes alkatrészek jobb súlyegyenében és az erősebb foku
idegizgatásban állanak. Ha bizonyitékra van szükség , a többek
közt felhozhatjuk itt azon aránylag nagy könnyűséget, melylyel
a gyomor a francia eledellel elbánik , mely roppant mennyi
ségű ugyan , de rendkivül különböző anyagokból áll. Kevés
ember fogja vitatni , hogy hasonló mennyiségű , de ugyanazon
egyféle anyagból való ételt – legyen az bármily tökéletesen
elkészitve
épen oly könnyen lehetne megemészteni. Ha va
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laki még több bizonyitékot kiván, az állattenyésztésről irt
újabb könyvekben eleget találhat. Az állatok akkor tenyésznek
legjobban , ha mindenik eledelök különböző tápszerből van
összeállitva . Goss és Stark kisérletei „ a legerősebb bizonyi
tékot szolgáltatják az anyagok vegyitésének előnye, illetőleg
szükségességére vonatkozólag avégből, hogy az ember oly ve
gyüléket állitson elő , amely a gyomor munkásságára a legal
kalmasabb .“ (A boncolás- és élettan encyclopaediája .)
Ha valaki itt azon ellenvetést tenné, aminthogy valószi
nüleg sokan fogják is tenni , miszerint a gyermekek eledelének
folytonos változtatása és vegyesen való használata , sok alkal
matlanságba kerülne; erre azt válaszoljuk , hogy semmiféle oly
fáradságot nem lehet igen nagynak gondolni , mely a gyermekek
szellemi kifejlődését eszközli , s hogy azok jövendőbeli jóllétére
nézve testi fejlődésük még sokkal nagyobb fontosságú dolog.
Különben meg igen szomorúnak s egyszersmind különösnek is
látszik , hogy azon fáradság , melyet a sertéshizlalás körül örö
mest elkövetnek ,

épen a

gyermekek nevelésénél

tekintenék

azt igen terhesnek .

Még egy pontot kell felemlitenünk avégett, hogy eleve
intsük azokat , kik az általunk ajánlott nevelési eljárást követni
hajlandók. A változtatásnak ugyanis nem szabad hirtelen tör
ténni , mert a huzamosan üzött silány táplálás annyira elgyengiti
a gyomorrendszert, hogy egészen képtelenné lesz az erősebb
eledellel egyszerre elbánni. A hiányos táplálás már magában
gyomorgyengeséget okoz . S ez igaz még a barmokról is. „ Ha
a borjúkat lefölözött tejjel, savóval , vagy más hitvány eledellel
tápláljuk , könnyen emésztési bajokba esnek . “ (Morton A. föld
mivelés encyclopaediája .) Ennélfogva tehát, ahol a gyomor
működésének ereje csekély , az erősebb táplálék használatára
való

átmenetnek

fokozatosan kell

történni,

mialatt

minden

újonnan nyert erő a táptartalom újabb szaporitását igazolja.
Nem kevésbé meg kell gondolni továbbá, hogy a táplálék
töményitését is igen nagy túlságba lehet vinni . A helyes étel
főkelléke az , hogy elegendő legyen a gyomor megtöltésére ,
s ezen kellék nem engedi meg oly eledel használatát, melyben
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nincsenek meg mindazon alkatrészek ,

melyek

a

kellő

táp

mennyiséget megadhatják. Bár a jól táplált emberfajok emésztő
szerve kisebb , mint a roszul táplálkozó vadaké ; bár ezen
szervek nagysága esetlegesen még mindig kisebbedhetik : mind
azonáltal a bevett étel mennyiségét alkalomszerűleg a gyomor
befogadó képességéhez kell mérni. S igy e két minőséget
szem előtt tartva , a következőkben állapodhatunk meg : hogy
t. i. a gyermekek eledele a lehetőleg tápláló legyen ; továbbá ,
hogy az minden egyes étkezés alkalmával , az étkezés külön
böző idejében , különböző , – 8 végre bőséges tartozik lenni.

Miként a tápláléknál, épen úgy a ruházatot illetőleg is ,
helytelen fukarságra való általános hajlam vehető észre. Itt
is túlszigorú törekvés tűnik előnkbe. Az az általános , min
denfelé elterjedt

bár határozottan ki nem fejezett

nézet ,

miszerint a testi érzetek semmi figyelemre nem " méltók. A
maga eredeti alakjára visszavive, azon hir látszik általánosan
uralkodni, miszerint amaz érzetek nem azért vannak , hogy
bennünket helyes , hanem hogy téves útra vezessenek. Ez
igen nagy tévedés ; ennél mi sokkal tökéletesebben vagyunk
alkotva . A testi szenvedéseknek rendesen nem az érzetek
iránti engedelmesség , hanem az azok iránti engedetlenség az
oka. Abban , ha akkor eszünk , mikor éhesek vagyunk , semmi
rosz nincs ; de igenis van abban , ha olyankor eszünk , mikor
épen nem vagyunk éhesek. Nem az a hiba , ha akkor iszunk ,
mikor szomjasok vagyunk, hanem az , ha még akkor is foly
vást iddogálunk , midőn szomjúságunk már megszünt. Az nem
okoz bajt , ha friss léget szivunk , mely minden egészséges
embernek javára szolgál; hanem ha — tüdőnk tiltakozása
dacára is — rosz léget szivunk. Nem az árt meg , ha olyas
erősebb testmozgást teszünk , minőt minden gyermektől lá
tunk , s a természet is szorosan megkövetel; hanem igenis
az , ha a természet követelményeit makacsul semmibe sem
vesszük. Nem az ösztönszerű és kellemes szellemi munka tesz
kárt,

hanem az , melyet még

akkor is folytatunk , amikor

már fejünk forrósága vagy épen fájdalma a munka megszün
12
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korlat ártalmas ,
üzünk ,

midőn

testgya

Nem a kellemes vagy közömbös

tetésére ösztönöz.

az ,

hanem

már

a

még

melyet

kimerültség

az

akkor

ellen

is

tovább

tiltakozik .

Az

azopban igaz , hogy az érzetek , oly egyéneknél, kik huza
mosabb ideig betegeskedtek , nem megbizható vezérek. Azon
emberek , kik éveken át csaknem folyvást szobában éltek ,
kik agyukat túlságosan , egyéb testrészeiket pedig jóformán
semmit sem gyakorolták ,

kik

étkezésükben csupán

óráikra

ügyeltek , anélkül, hogy gyomrukat is figyelembe vették volna ,
megromlott érzeteik folytán hihetőleg félrevezethetők . De
csakhogy épen ezeknek természetellenes állapota maga is nem
egyéb , mint a természetszerű érzetek megrontásának eredmé
nye.

Ha gyermekkoruktól fogva

soha sem hágták volna

át

apnak parancsait , amit testi öntudatnak nevezhetünk , akkor
ez nem csökönyösödött volna meg , hanem hűséges intőjük
maradt volna.
A

bennünket

vezérlő

érzetekhez tartozik

a

meleg és

hideg érzete; s igy a gyermekek azon ruházása , mely emez
érzeteket nem veszi gondosan számitásba , határozottan elkár.
hoztatandó . A test edzéséhez kötött közönséges nézet nem
egyéb nagymérvű csalódásnál.

Nem kevés gyermeket kiedze

nek a világból; azok pedig , kik azt túlélik , vagy növekedé
sük , vagy testi erőiket illetőleg folyvást szenvednek . „ Azok
gyöngéd

tekintete

fényes

bizonyitéka

az

akként

előidézett

kárnak , sőt gyakori betegeskedéseik intés gyanánt szolgálhat
mondja dr. Combe. Azon
nának a könnyelmű szülőknek “
okoskodás , melyen ez edzési elmélet alapul,

igen felületes.

A vagyonos szülék , kik ha látják , hogy szegény paraszt fiúk
és leányok csak félig -meddig felöltözve játszanak a szabadban ,
ezzel összeköttetésbe hozzák a munkás nép egészségi állapotát,
8 ebből azon tarthatlan következtetést vonják el , miszerint
az egészséges állapot annak eredménye , hogy az ember magát
kiteszi az idő viszontagságainak ; s elhatározzák , hogy saját
kicsinyeiket ök is oly szegényes ruházatban fogják járatni.

E

mellett feledik , hogy azon paraszt fiúk és leányok , kik a
gyepen futkosnak , sok tekintetben igen kedvező helyzetben
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vannak , - amennyiben éltöket csaknem szakadatlan játékban
töltik ; továbbá, hogy egész nap friss léget szivnak ; s hogy
idegrendszerük agyuknak túlterhelő munkája által nem rongál
tatik meg . Mert bármennyire valószinűtlennek látszik is , azok
jó egészsége nem hiányos ruházkodásuk következtében , hanem
annak dacára is épségben maradhat. Ezen , a föntebbivel
ellentétben álló következtetést tartjuk helyesnek ; és azt hisz
szük , hogy azon állati melegnek elvesztése , melynek ama
szegény gyermekek ki vannak téve, kikerülhetlen kárt okoz,
Mert ha a hiányos ruházat

föltéve, hogy a

testszer

kezet elég erős ennek elviselésére – csakugyan edz : úgy ez
a növekedés rovására történik. Ennek igaz volta épen úgy
tapasztalható az embereken , mint az állatokon . A skót pónik
könnyebben kiállják az időjárás zordonságát , mint a délvidéki
lovak ; de csakhogy azok aztán törpék is. A Skócia fensikjain ,
hidegebb égalj alatt élő juhok és szarvasmarhák az angliabeli
barmokhoz viszonyitva el vannak csenevészve. Úgy az északi ,
mint a déli sarkvidéken élő emberi fajok korántsem érik el
a
a középnagyságot: a lappok és eszkimók igen törpék ,
Tűzföld lakóit pedig , kik télies zord vidéken meztelenül jár
nak , Darwin ánnyira eltörpült, és oly rút alakoknak rajzolja ,
hogy „ az ember alig hitetheti el magával , hogy azok velünk
rokon teremtmények .“
A tudomány e törpe növést oda magyarázza , hogy azt
a nagy melegvesztés okozza ; mi azt mutatja , hogy ugyan
olyan táplálkozás és hasonló körülmények között , az ily törpe
növés okvetlenül bekövetkezik . Mert – amint már föntebb
kimutattuk — hogy a hőkisugárzás általi kihülést, melynek a
test folytonosan ki van téve , ismét helyre állithassuk , a táp
lálék egyik alkatrészét képező bizonyos anyagokat szakadatlan
élenyülésben kell tartanunk.

És azon arányban , amint a me

legvesztés nagy , az élenyüléshez szükséges ezen anyagnak is
nagy mennyiségűnek kell lennie. Úgy de az emésztőszervek
munkaképességének meg vannak a maga határai.
leg , ha az emésztőszerveknek a kellő

Következő

hőmérsék fentartására

megkivántató tápanyagból nagy tömeget kell feldolgoznia: akkor
12*
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ama szervek a testszervezet gyarapitására forditható anyagból
csak igen keveset dolgozhatnak fel. A fütő -anyagokra forditott
túlságos kiadások kevesbitik az egyéb célokra szolgáló eszkö
zöket. Ebből aztán szükségképen az következik , hogy az
olyan test , nagyságára nézve kicsiny , szerkezetére nézve fej.
letlen , vagy épen mindkettő leend .
Innen van a ruházat nagy fontossága. Liebig azt mondja ,
hogy :

„ Ruházatunk ,

a

melegségét illetőleg

test

csak

egy

bizonyos mennyiségű táplálék helyettesitője .“ Az által, hogy
a ruházat a hővesztést megkevesbiti , kevesbiti egyszersmind
a melegség fentartására szükségelt hevitő anyag mennyiségét
is ; és ha a gyomornak kevesebb baja van a hevitő -anyag
feldolgozásával, más anyagok feldolgozására annál több erőt
fordithat. Ezen következtetés mellett bizonyit azon emberek
tapasztalata is , kik állattenyésztéssel foglalkoznak. A barmok
a hideget - az esetek különbözősége szerint - csak a kövér
növekedés rovására tudják kiállani.
„ Ha a hizó barom alantabb fokú hőmérsékletnek van kitéve ,

ség ,

izomerő , vagy

vagy a hizásnak
mennyiségű

kell

a

nagyon

táplálékot kell

lassan

ráforditni.“

történni ,
(Morton

vagy

nagy

A. földmi

velés encyclopaediája .) Apperley erősen állitja , hogy a vadász
paripák alkalmassá és használhatóvá tételére mulhatlanul szük
séges az istállót melegen tartani. A versenyfutó lovak tenyésztői
előtt megállapitott elv pedig az , miszerint azokat nem szabad
az idő viszontagságainak kitenni.
Ezen tudományos igazság , melyet a népisméből vett
példák igazolnak , s melyet a földmivelők és vadászat-kedvelők
elismernek , -- a gyermekekre kétszeres mértékben alkalmazható.
Ezek , kicsinységükhöz és növekedésük gyorsaságához viszo
nyitva , a hideg által igen nagy kárt szenvednek . Francia
országban az újonszülöttek igen

gyakran meghalnak amiatt ,

hogy őket a községi anyakönyvbe való beirás végett a polgár
mesteri hivatalba viszik . „ M. Quetelet kimutatá , hogy Bel
giumban a gyermekek között, amig januáriusban két , addig
július
ban csak egy halálozás fordul elő. “ Muszkaország
ban pedig a gyermekek közötti halandóság épen hajmeresztő.
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Sőt a fejletlen test – még az érettség korához közel

is

aránylag képtelen az idő viszontagságait elviselni , mit bizo
nyit azon gyakori eset is , miszerint fiatal katonák a hadgya
korlatok ideje alatt a sorból könnyen kidülnek . Ennek ter
mészetes oka igen világos.

Föntebb már rámutattunk arra ,

hogy a test felszine és tömege közt váltakozó viszony követ
keztében , a gyermek aránylag nagyobb mennyiségű meleget
veszit el , mint a felnőtt ember ; s itt csak azt kell tehát még
kimutatnunk , hogy azon hátrány , melyet a gyermek ekként
szenved , igen jelentékeny. Lehman azt mondja , hogy: , ha
a gyermekek , vagy fiatal állatok által kiválasztott szénsavat ,
egy ugyanakkora testsúlyra kiszámitjuk , azon eredmény áll
elő , miszerint a gyermekek csaknem kétannyi szénsavat állit
nak elő , mint a felnőttek . “

Már pedig a kibocsátott szénsav

mennyisége csaknem teljesen a kifejtett meleg mennyisége
szerint váltakozik . Igy tehát látjuk , hogy a gyermekeknél a
testszerkezetnek – még akkor is ,

ha semmi kedvezőtlen kö

rülmények nem jönnek közbe - a kellő meleg előállitása vé
gett közel kétannyi anyagról kell gondoskodnia.
Láthatjuk tehát , mily rendkivül balga dolog a kisdedeket
silányul öltöztetni. Melyik atya - aki pedig teljesen ki van
fejlődve , s aki nem sugároz ki oly mérvben meleget , mint a
gyermek , és akinek már nem kell más élettani feladatot tel.
jesiteni , mint hogy a naponkénti elhasználást újra kipótolja
melyik atya , kérdjük , fogná üdvösnek tartani, hogy mezitelen
lábszárral, meztelen nyak- és karokkal járkáljon a szabadban ?
S mégis a testnek ezen túleröltetését, melytől ő

saját sze

visszariadna , gyermekeire ráerőszakolja ,
mélyét illetőleg
vagy ha ezt épen nem teszi is , tiltakozás nélkül elnézi az
effélét. Gondolja meg azért minden szüle , hogy a hőmérséklet
fentartására haszontalanul elfecsérelt mindenik lat táplálékot
úgy lehet tekinteni, mint ugyanennyi levonást a test növelésére
rendelt tápanyag tömegéből, és hogy ha meghűlések , vértó
lulások , s más abból származó egészségi zavarok nem követ
keznek is be , de csekélyebb növekedés, vagy kevésbé töké
letes testalkat kimaradhatlan .
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„ A szabály

tehát az ,

hogy nem

kell

minden esetben

változatlanul egyformán öltözködni , hanem oly öltözéket kell
az
fölvenni, mely milyenség és mennyiség tekintetében
illető esetben elégséges arra , hogy a testet a hideg
nek bármi csekély , de tartós érzésétől megóvja. “
Ezen szabályt illetőleg , melynek fontosságát Dr. Combe ritki
tott betűk által tüntette ki , egyetértenek úgy az elméleti tu
dósok , mint a gyakorlat férfiai.

Nem találtunk egyetlen oly

emberre sem , ki ezen ügyben jogosan itéletet mondhat , aki
a gyermekek végtagjainak meztelenül hagyását erősen ne kár
hoztatná.

Ha van a többek között oly körülmény , melynél a

„ káros szokás “ megvetést érdemel, úgy ez bizonyára olyan.
Valóban sajnálatra méltó , midőn látnunk kell, hogy az
anyák
gyermekeik testalkatát illetőleg - mint követnek el
nagy bünt , csupán azért, hogy az ostoba divatnak hódoljanak.
Elég rosz dolog magában az is , hogy mindazon ostobaságokat
hiven utánozzák , melyeket a mi francia szomszédainknak tet
szik divatba hozni ; de midőn gyermekeikre oly valami kome
diásféle öltözéket adnak , melyet „ A nők kis hirlapja“ (Le
petit Courrier des Dames) ajánl,

tekintet nélkül arra ,

hogy

az ki nem elégitő és alkalmatlan : az már valóban borzasztó.
Ennek eredménye aztán nagyobb vagy kisebb kényelmetlenség ,
s következménye

gyakori

rosszullét ;

gátolja a növekedést ,

alapjában megrontja a test szilárd részeit ; sőt nem ritkán kora
halált idéz elő ; s mindez csupán azért történik , mert szüksé
gesnek tartják a ruhákat ugyanazon alakra , s ugyanoly kel
méből késziteni, amint ezt a francia ostoba szeszély rendeli.
Azonban az anyák nem csupán ezen utánzási viszketegből
okoznak kárt kisdedeiknek , ezek ki nem elégitő ruházata által,
hanem még egy más , azzal rokon indokból is készittetnek oly
ruhákat, melyek az egészséges tevékenységet lehetetlenné te
szik . Hogy az öltözék szemre nézve tetszős legyen , oly szinü
és anyagú kelméket választanak ,

amelyek egyáltalában nem

állják ki azon durva használatmódot, mely a korlátlan játékkal
együtt jár ; s aztán hogy a ruhában történhető minden kárt meg

akadályozzanak , megtiltják a korlátlan játszadozást. „ Azonnal
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állj fel: bepiszkolod tiszta ruhádat ! " igy hangzik a parancs
a szoba padlozatán játszadozó fiúhoz.

Jer vissza : bekevered

harisnyáidat ! “ kiált a nevelőnő a reá bizott leánykák egyiké
nek , ki a gyalog -ösvényt elhagyta , hogy egy dombra fel
mászszon . Ily módon a baj csak nagyobbodik. Hogy a mama
izléséről bizonyosságot tegyenek , s hogy látogatói azokat meg .
bámulják , a gyermekeknek szük és hozzájuk nem illő szövet
ből készült ruhákat kell viselni ; s hogy aztán ezen könnyen
pusztuló ruhákat tisztán és épségben lehessen tartani, a kicsi
nyeknek

megtiltják

az

oly

igen

természetes ,

szünetnélküli

tevékenységet. Azon mozgást , mely ily elégtelen ruházat
mellett kétszeresen szükséges , nehogy a ruha bekevertessék ,
rövidre szabják.

Vajha belátnák már egyszer ezen eljárás bor

zasztó kegyetlenségét azok , kik azt követik !

Nem habozunk

kimondani, hogy a meggyöngült egészség hiányzó munkaerő
és az életben abból származó gonosz következmény , ezen ,
csupán a látszatra irányzott lelkiismeretlen tekintet következ
tében , évenként ezreket dönt szerencsétlenségbe: ha ugyan
ezek , kora halál által , a szó teljes értelmében , nem esnek az
anyai hiúság Moloch -jának áldozatául. Nem vagyunk ugyan
hajlandók szigorú szabályokat ajánlgatni, de ezen veszedelmes
állapotok, valóban oly nagyok , hogy ezek az atyák részéről
való határozott közbelépés : szükségét nagyon igazolják ; sőt
épen parancsolólag követelik .
A mi következtetésünk tehát igy hangzik : hogy , bár a
gyermek ruházatának soha sem szabad oly túlságosnak lenni ,
hogy az tikkasztó melegséget okozzon , mindamellett kell ,
hogy az bármely általános hideg-érzés eltávolitására mindenkor
elegendő legyen ; * ) hogy a gyermek hitvány pamut , len , vagy

*) Itt meg kell jegyeznünk , hogy azon gyermekek , kiknek lábszárai
és karjai kis koruktól fogva folyvást takaró nélkül voltak , a megszokás
folytán nem érzik , hogy fedetlen tagjaik fáznak ; épen úgy , miként hosszas
idő alatt megszokjuk nem érezni azt, hogy arcunk fázik , még akkor sem ,
midőn a szabadban künn vagyunk . Azonban bár az ily gyermekek hideg
érzete nem tiltakozik is , abból még nem következik , hogy a testszervezet
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e

kettőből

gyártmány

vegyesen
helyett ,

szőtt ,

közönségesen használt ruhaféle

valamely célszerű rosz -hővezetőből, mint

pl . durva gyapjú kelméből készült ruhában járjon ; továbbá
e ruha legyen erős, hogy azon erős használat következtében ,
melynek a gyermek játéka által ki van téve, hamar el ne
pusztuljon ; s végül, olyan szine legyen , melyben a viselés és
időviszontagság hamarosan kárt ne okozhasson.
A testi mozgás fontossága , bizonyos mértékben , а .
legtöbb ember előtt világos .

A testi nevelés e kivánalmáról,

legalább a fiúkat illetőleg , talán nem annyira szükség

oly

tüzetesen szólanunk , mint a többiekről . Úgy a nyilvános , mint
a magán iskoláknak ( Angliában) tűrhetőleg elegendő játék -terük
van ; és az iskolában töltött időnek elegendő része , rendesen
a szabadban való játszásra fordittatik , s ennek szükséges volta
kellőleg el is van ismerve. Ha semmi másban nem is , legalább
e tekintetben , úgy látszik , általában belátják , hogy előnyös
dolog a gyermeki ösztön követeléseinek engedni; és valóban ,
azon újabbkori szokásban , miszerint a délelőtti és utáni huza
mos leckézés néhány percnyi szabad légen való felüdülés által
félben szakittatik ,

s bizonyos növekvő törekvés vehető észre

arra nézve , hogy az iskola -berendezése a tanuló testi szerve
zetéhez idomittassék . Itt tehát kivánalom , vagy ajánlat szem
pontjából keveset lehet mondanunk .

töleg

Azonban kénytelenek vagyunk „ a fiú - gyermekeket ille
tett ezen eredményt bizonyos záradékkal látni el. Mert

szerencsétlenségre , a leány -gyermekre

vonatkozólag

egészen

másként áll a dolog. Megtörténik , mintegy véletlenül, hogy
naponta van alkalmunk összehasonlitást tenni. Ablakunkból
fiú- és leány-iskolát lehet látnunk ; s a kettő közötti különbség
igen nagy.

Az egyik helyen egy nagy kert csaknem egészen

semmi sérelmet nem szenved ; épen úgy , miként nem következik , hogy a
Tűzföld lakója nem szenved testi sérülést az által, hogy fedetlen testtel
jár , mivel meztelen testén egész közönyösséggel el tudja tűrni a ráeső hó
elolvadását.
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nyilt és homokkal teritett térré van átváltoztatva , mely tágas
térség a játékra való , - a testgyakorlatok végett pedig póz
nákkal, oszlopokkal és vizszintes korlátokkal van ellátva .
Minden nap reggeli előtt , s aztán tizenegy óra felé , délben
ismét , délután szintén , s iskola után még egyszer , ujjongás
és nevetés zaja vonja magára a szomszédság figyelmét , mi
helyst a fiúk játszás végett kirohannak ; s mindaddig , mig
künn maradnak , szem és fül arról tesznek bizonyságot, hogy
a fiúk azon örömteljes munka által vannak igénybe véve ,
mely az ütereket erősebb mozgásba hozza , s minden egyes
testi szerv egészséges működését biztositja. Mily teljesen más
képet tüntet fel a „ Leánynevelő intézet !“ Mindaddig , mig e
körülményre nem figyelmeztettek , még csak nem is sejténk ,
hogy lakásunkhoz épen oly közel van egy leánynevelő intézet,
mint a fiú -iskola. A kert, mely épen akkora , mint a másik ,
sem gyanittatja , hogy a fiatal leányok üditő
mozgására csak a legkisebb gond is fordittatnék ; hanem egé

a legkevésbé

szen el van foglalva gyeppel párkányzott virágágyakkal, ka
vicscsal behintett utakkal, bokrok- és virágokkal, elő -városi
diszkertek módjára. Öt hónap alatt egyetlen egyszer sem vonta
magára ama hely , nevetés vagy ujongás által figyelmünket.
Alkalomszerűleg láthatánk leányokat, tankönyveikkel kezökben,
az ösvényeken ballagni, vagy egymást karonfogva sétálgatni.
Egyszer az igaz láttuk , hogy egy leány a másikat a kertben
körül kergette ; de ezen egyetlen egy eset kivételével semmi
más , erőteljes testgyakorlathoz hasonló nem volt soha látható .
Miért van e bámulatos különbség ? Avagy a leány

testi szervezete annyira különbözik a fiúétól, hogy annak egy
általában nincs szüksége erősebb mozgási gyakorlatokra ? Vagy
talán a leánynál teljesen hiányzanak azon ösztönök a zajos já

1
tékra , melyek a fiúnak mintegy új életet adnak ? Vagy talán
a természet ezen ösztönöket , mig azok a fiúnál a testi tevé
kenységnek oly ingeréül tekintetnek , melyek nélkül kellő
fejlődés létre nem jöhet , - a leányokra nézve semmi más
kigondolható célra nem adta, mint csupán nevelőnőik vesződ
ségére ? De talán mi mégis félreismerjük azok szándékait, kik
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a leányokat nevelik. Féligmeddig gyanitjuk , hogy sokan nem
tartják kivánatos dolognak , hogy izmos és vaskos testű leá
nyokat neveljenek ; a durva egészség és izmos erö parasztnak
való ; s hogy bizonyos testi puhaság és oly erő , mely egy
negyed- vagy félórányi sétára elég , válogatós és hamar kielé
githető étvágy , hozzá még ama bátortalanság , mely gyönge
séggel rendesen együtt jár , sokkal nőiesebbnek tartatik . Nem
kivánjuk , hogy ezt valaki nyiltan bevallja , de azt hisszük ,
hogy a „ gouvernantok "

az ifjú leányok oly eszményképéről

ábrándoznak , mely a föntebb leirttal nem kis mérvű hason
lóságot tüntet fel. Ha ez igy van , akkor meg kell engednünk ,
hogy a követett rendszer bámulatos módon arra van számitva ,
hogy

ezen eszménykép megvalósuljon.

Azonban

azt vélni ,

hogy a női-nemnek ilyen az eszményképe , szerfeletti tévedés.
Hogy a férfiak rendesen nem igen vonzódnak a férfias nökhez ,
az kétségen kivül igaz .

Hogy oly viszonylagos gyöngeség ,

mely a nagyobb erő oltalmát keresi ,

a vonzódásnak egyik

elemét képezi : ezt teljes mérvben megengedjük. De csakhogy
azon különbség , melynek ilyeténkép a férfiak érzelmei meg
felelnek , nem más , mint az a természetes , előre beoltott kü
lönbség , mely mesterséges
fenn fogja magát tartani.

eszközök

alkalmazása

nélkül

is

Ha pedig ezen különbség , mester

séges eszközök által még nagyobbittatik , akkor az inkább
visszataszitólag , mint vonzólag fog hatni.
Tehát megengedjük, hogy a leányok szilajon futkossa
nak , s épen oly nyersek legyenek , mint a fiúk , és féktelen ,
kurjászó teremtményekké váljanak !" --- kiáltja ama különössé
gek egyik védője. Ez
gyanitásunk szerint
a tanitónök
egyik örökös félelme.

Tudakozódásaink nyomán úgy halljuk ,

hogy a „ Leánynevelő intézetekben

az olyan zajos játék , mint

áminőt' a fiúk naponként üznek , büntetésre méltó kihágás ; 8
azt következtetjük , hogy az meg van tiltva , nehogy náluk ,
leányhoz nem illő szokások fejlődjenek ki. E félelem azonban
teljesen alaptalan. Mert, ha a fiúknak megengedett örömteljes
tevékenység nem gátolja meg őket abban , hogy

művelt em

berekké legyenek , miért gátolná meg hasonló vidám tevékeny.
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ség a leányokat abban , hogy szintén művelt nökké váljanak ?
Bármily féktelenek volnának is az iskolából kikerült ifjak
vidám tréfái és bohóskodásai , azért még távolról sem jutna
eszökbe , hogy az útcán béka módjára ugráljanak , vagy a
társalgóteremben márvány -golyókkal játszódjanak. Gyermeki
köntöseikkel együtt gyermekjátékaikat is elhagyják ; sőt gyak
ran épen szorongást és pedig nevetséges szorongást mutatnak
mindannak elkerülése végett , „ ami nem férfihoz illő. “

Ha már

most , a kellő életkor elérésénél a férfiúi méltóság ezen érzete
oly hathatósan fékezi a gyermekkor hajlamait, nem fogja-é a
női szerénység érzete is az érettség korához való közeledéssel
lassanként mind nagyobb mértékben szintén hathatósan fékezni
a leánykor hasonló hajlamait ? A külső magaviseletet illetőleg,
nem birnak - é a nők még finomabb tapintattal, mint a férfiak ?
s következőleg , nem fog -é náluk mindaz , aminek durva , vagy
féktelen a neve , még erősebb visszautasittatásban részesülni ?
Mily balga azon fölvétel, hogy a női ösztönök az iskola zsar
nöknőinek túlszigorú fegyelme nélkül nem állhatnának fenn !...
Ebben épen úgy , mint más esetekben , az egyik mes
egy másiknak előidézése által
terkéltség által szült bajon ,
igyekeztek segiteni. Midön ugyanis a természetes és ösztön
szerű szabad mozgás meg volt tiltva , és a mozgás teljes
rosz következményei kitüntek : akkor elhatá
rozták a mesterséges mozgás bizonyos rendszerét - a tor
nászatot – hozni be. Megengedjük , hogy ez jobb a sem
elmaradásának

minél ,

de azt tagadjuk ,

helyettesitője volna.
van :

abban a
hogy
hogy abban
a játéknak megfelelő

A tornászatnak ugyanis két fő hiánya

tevőleges és tagadólagos.

Először is az itteni, csupán

alaki izommozgások szükségképen kevesebb változatosságot
engednek meg , mint a gyermek -játékok alkalmával kifejtett
mozgások , s ennek következtében a tevékenységet nem oszt
ják el oly arányos mérvben minden test részre ;

miből

az

következik , hogy a test egyes részeire eső munka előbb okoz
kimerültséget , mint az más különben történnék ; ehez soroz
mellékesen -- azon körülményt is , miszerint
hatjuk még
az egyes részek ezen munkája, huzamosabb időig ismételtetve ,
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aránytalan fejlődést von maga után.

Másodszor ,

az ekként

véghezvitt mozgás mennyisége , az aránytalan szétosztás kö
vetkeztében , nemcsak hogy nem fog elegendő lenni , hanem
kevésbé érdekes volta miatt igen kimértnek tűnik fel.

Sőt

ha – mint gyakran történni szokott - ezen egyoldalú moz
gások nem lesznek is visszariasztók azáltal , hogy meghatáro
zott tanórákhoz vannak kötve : mindazáltal a gyönyör hiánya
miatt unalmasokká válnak . A verseny -vágy mindenesetre ösz
tönül szolgál , de nem oly tartós , mint azon öröm , mely va
lamely változatdús játékkal együtt jár.

Azonban a

legfonto

sabb ellenvetés még hátra van . Azon kivül , hogy a tornázás
az általa nyujtott izom -munkásság mennyiségét illetőleg a
játéknál jóval alábbvaló , alábbvaló még mineműség tekin
tetében is. Az örömteljes élvezet ezen aránylagos hiánya ,
melyet mi a mesterséges testgyakorlatokkal való hirtelen föl
hagyás okául tüntettünk föl, épen úgy oka a testszervezetre
csekélyebb jelentőséggel biró hatásoknak is. Azon általános
fölvétel, miszerint mindaddig , mig a testi tevékenység meny
nyisége ugyanaz marad , nem veendő tekintetbe , hogy az
okoz - é örömet vagy nem
igen nagy tévedés. A kellemes

biztatásnak

igen

élénkitő

befolyása

van .

Gondoljunk

csak

azon hatásra , melyet jó hirek , vagy egy régi barát látogatása
gyakorolnak a betegre. Figyeljük csak meg , hogy az orvosok
elgyengült betegeiknek mily erősen ajánlják a vidám társa
ságot. Emlékezzünk csak rá , mily jóhatású szokott lenni az
egészségre a hely változtatása által okozott látvány. Az tény ,
hogy a boldogság érzete mindenféle idegerősitő szerek közt a
leghatalmasabb. Ez azáltal, hogy a vért gyorsitja , minden
szerv működését megkönnyiti, s igy az egészséget , ha van ,
növeli, – ha elveszett és nincs, helyreállitja. Innen van a játék
nak a rendszeres testgyakorlás feletti lényeges előnye. Azon
rendkivüli érdeklődés , melyet a gyermekek játékaik közben
éreznek , s azon örvendező ujjongás, melyet szilajabb mulatsá
gaik alkalmával kifejtenek , épen oly fontosak , mint az ezekkel
együttjáró testmozgás. S miután a tornázás ezen szellemi ingert
nem eszközli, már alapjában hiányosnak kell mondanunk .
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Azt tehát megengedjük , hogy a tagok alaki gyakorlása
jobb a semminél , megengedjük továbbá azt is , hogy az , mint
mellékes segédszer előnyösen alkalmazható ; de azt mindamellett
állitjuk , hogy a természet által nyujtott testgyakorlást soba
sem helyettesithetik.

Úgy a leányok , mint a

fiúkra nézve a

játék által előidézett tevékenység , melyre öket ösztönük kész
teti, a test jóllétére igen lényeges dolog.

S aki ezeket eltiltja ,

az a test fejlődésére istentől rendelt eszközöket tiltja el.

Még egy tárgy van hátra , és pedig olyan tárgy , mely
sürgősebb megfontolást igényel , mint a megelőzők bármelyike.
Nem kevesen állitják , hogy a művelt osztályúak közt a ser
dülő fiatalok , valamint azok , kik a férfikort már jóformán
elérték , sem nem oly kifejlettek , sem nem oly erősek , mint
elődeik valának . Midőn legelőször hallánk ez állitást , hajlan
dók valánk ezt olybá venni , mint azon régi kedvenc beszéd
módok sokféle nyilvánulásának egyikét, melynél fogva a mul
tat a jelen rovására fölmagasztalják.
tényre ,

Visszaemlékezénk azon

melyszerint a mai emberek , a régi korbeli fegyve

rekhez mérve, nagyobbak , mint a régiek valának ; s hogy a
halandósági kimutatások , az élet tartamát tekintve, nemcsak
hogy rövidülést nem , sőt épen hosszabbodást tüntetnek fel;
8 a dologra , mi elöttünk alaptalan hiedelemnek látszék , némi
figyelmet forditánk.
véleményünket.

A

A beható vizsgálódás azonban megingata
munkásosztályok

összehasonlitását mel

lőzve úgy találtuk , hogy a gyermekek , a legtöbb esetben ,
nem érik el szülőik magasságát , s az élet szivósságát illető
leg - a kor különbségét kellőleg figyelembe véve – hasonló
hanyatlás tapasztalható. Orvosok állitják , hogy a mai emberek
korántsem tudnak oly sok vérvesztést elviselni , mint a régiek.
Az időelőtti kopaszság sokkal közönségesebb , mint ezelőtt
szokott lenni . A fogak korai kihullása az ifjú nemzedéknél
rémitően gyakori. S ha általában az egész testi erőt összeha
sonlitjuk , az ellentét épen oly feltünőnek látszik. A régi
korbeli emberek , dacára hogy dőzsölő életet éltek , sokkal
többet el tudtak tűrni ,

mint a jelen nemzedék ,

mely pedig
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józanul él.

Bár a mi közvetlen elődeink erősen ittak , órákhoz

nem szabták magukat, a friss légre semmit sem ügyeltek , s
nem törődtek a tisztasággal: mindamellett öreg korukban is
minden megeröltetés nélkül képesek voltak huzamos munkára ,
mint ezt a különböző törvényhatósági évkönyvek bizonyitják.
Mi pedig , kik testi jóllétünkre sok gondot forditunk ,
akik
mértékletesen

eszünk ,

és

ügyelünk a szellőztetésre,

túlságosan

nem

iszunk ,

akik

s gyakorta mosakodunk , – akik

évenként vidéki kirándulásokat teszünk , s élvezzük a tökéle
tesebb orvosi tudomány áldásait : mi minduntalan ki vagyunk
téve azon veszélynek , hogy munkáink alatt összeroskadunk .
Mi ,

kik az egészség törvényeire tetemes gondot forditunk ,

úgy látszik , hogy gyengébbek vagyunk , mint nagyapáink ,
akik pedig sok tekintetben áthágták az egészség törvényeit.
S a fiatal nemzedék

kinézése

és

gyakori

gyengélkedéséből

itélve , ők valószinűleg még nálunknál is gyöngébb
túak lesznek .

testalka

Mit jelentsen ez ? Azt talán , hogy a mult időkben szo
kásos túlságos etetése a gyermekek és felnőtteknek kevésbé
volt ártalmas , mint azon hiányos koszt ,

melyet napjainkban

oly általános divatúnak tapasztalunk ? Vagy talán azon hiányos
ruházkodást kell azért vádolnunk , amelyre minket a csalóka
edzési- elmélet vezérelt ? Avagy talán az ifjúkori játékoknak ál
finomitás iirügye alatt történő nagyobb , vagy kisebb korláto
zása ennek az oka ? Okoskodásunkból azt lehet következtetni,
hogy ezen visszásságok mindegyikének meg volt a maga része
a baj előidézésében . * ) Azonban emellett még egy más ártal

*) Nem vagyunk egészen bizonyosak abban , hogy vajjon a himlő.
oltás által átplántált , ki nem fejlett szervezeti betegség -alak terjesztése nem
szintén elősegitő ok-é. A kórtan számtalan ténye valószinűvé teszi azon
következtetést, miszerint midőn a beoltott gyermek teste a himlő-mérget a
himlőkön át kiválasztja , a hójagocskákon keresztül egyszersmind más kór
anyagok kiválasztására is hajlandó leszen , különösen ha ezen kóranyagok
olyanok , melyektől a test rendesen a pör kütegei által szabadul meg , mint
ez a legrosszabb esetekben történni szokott. Ennélfogva nagyon lehető ,
sőt valószinű - hogy egy himlővel beszeplősitett gyermek ,
mely szeplő
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mas befolyás is közremunkált, mely hihetőleg a többiek bárme
lyikénél is hatalmasabb volt - értjük a túlságos szellemi
munkát.
Az újabbkori élet nyomása úgy az öregebbekre , mint a
fiatalabbakra folyvást növekvő súlylyal nehezül . Minden ' hi
vatási és üzleti foglalkozásban ' a folyton növekvő verseny ,
mindenik felnőtt egyén tetterejét és ügyességét napról-napra
mind súlyosabban terheli ; s hogy a fiatal ember ily erős ver
senyzés mellett hivatása betöltésére
szigorúbb iskolázásnak van alávetve ,

előkészittessék , sokkal
mint ennek előtte volt.

Igy a kár kétszeres . Az atyák , kiknek a megsokasodott ver
senytársak miatt küzdelmes helyzetük van , - amig egyrészről
ily kedvezőtlen körülmények közt erősen dolgoznak , s hozzá
még költségesebb életmódot is kell folytatniok :
az egész
éven át , reggeltől estig , fáradozni kénytelenek , mialatt kevés
testmozgást tesznek , s rövid szabad időt élveznek . Ezen sza
kadatlan és túlságos erőfeszités következtében megrongált test
szervezetüket gyermekeiknek örökül átadják.
gyenge testalkatú gyermekek pedig ,

kik

Ezen aránylag

már

születésüknél

fogva is hajlandók arra , hogy a rájok nehezedő közönséges
erőfeszités alatt is leroskadjanak , oly tanpálya megfutá
sára vannak

kényszeritve,

mely

sokkal

terjedelmesebb ,

s

ennélfogva sokkal nehezebb , mint az , mely a letünt nemzedék
el nem gyöngitett gyermekei elé volt szabva.
A
volna

veszedelmes következmények ,

kerülni ,

minden

lépten-nyomon

melyeket

ki

láthatók .

Akármerre

lehetett

menjen az ember,

azonnal találkozhatik mindenütt oly ese

tekkel,

mindkét nembeli

fiatalok ,

melyekben
a

helytelen

meg vannak rongálva.
taték arra ,
üdüljön.

tanulás

gyermekek

következtében ,

és

serdült

többé -kevésbé

Ennél egy egész évi falusi-élet kiván

hogy tanulás által okozott gyöngélkedéséből fel

Amannál

az

agyra

nézve

idültté

vált

vértólulást

sités igen csekély arra nézve , hogy külsőleg is látható betegség alakjában
jelentkezzék
a belőle kivett ártalmas himlő -anyag által , más gyermekbe
hasonló szeplősitést, vagyis testmérgezést ültet át,
s ez ismét másokba.
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tapasztalhatsz , mely már több hó óta tart, s attól lehet félni,
hogy még sokkal tovább is elhuzódik . Most oly lázról érte
sülsz ,

mely

az

iskolában

egy

vagy

túlságos fölizgatásból származott.
ember esetére bukkansz ,

kinek

más módon előidézett

Majd ismét egy oly fiatal
már

egy

izben föl kellett

hagynia a tanulással, s akit – mióta ahoz ismét hozzáfogott már több izben ájultan hoztak ki osztályából. Olyan tényeket
idézünk , melyeket nem kelle keresnünk , – hanem amelyek két
év leforgása alatt, és pedig igen kis körben , magukra vonták
figyelmünket.

Sőt a föntebbiekkel épen nem meriténk ki a

különböző esetek sorozatát. Legújabban alkalmunk volt tapasz
talni, hogy miként öröklődik át ama baj. Az eset ugyanis az
volt , hogy egy egészséges szülőktől származott fiatal hölgy
testi szervezete – egy skót növelde nevelési rendszere folytán ,
hol a gyenge táplálék mellett szerfelett sokat kelle' tanulnia
annyira megromlott , hogy rendesen minden reggel, fölkeléskor
fejszédülésben szenved ; s akinek gyermekei - örökölvén any
juknak elgyöngült agyvelejét – csaknem mindnyájan képtele
nek

arra ,

hogy

a legcsekélyebb mérvű tanulást is főfájás

vagy szédülés nélkül végezhessék . Jelenleg mindennap látunk
egy kisasszonyt, kinek testi szervezete , az általa végzett is
kolai tanfolyam következtében , egész életére meg lett rontva.
Tanulással és egyéb dologgal annyira túl volt terhelve, hogy
nem maradt ereje testmozgásra , sőt most , miután bevégezte
tanulmányait, folytonosan szenvedő állapotban van.

Csekély

és finnyás étvágy , - a hústól való
igen gyakori undorodás , 1
oly mérvű gyön
a legmelegebb időben is folytonos fázás,
geség , mely a leglassúbb sétáláson kivül semmit sem tud
elviselni, s azt is csak rövid ideig , - emeletre menetkor erős
szivdobogás , - igen aránytalan látnoki tehetség ; ezek mellett
satnya növés s puha izmok : ezek az eredmények. Ezen eset
hez sorozhatjuk még ennek barátnője és tanulótársa esetét is ,
aki a legzajtalanabb barátnői összejövetel által okozott izga
tottság következtében is elájul;

s

aki

orvosának tanácsára

végre is kénytelen volt a tanulással véglegesen fölhagyni.
Ha már az ily szembeszökő sérelmek is ennyire gyako
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riak , mennyire általánosnak kell lenni a csekélyebb jelentőségű
és nem annyira feltünő fogyatkozásoknak !

Egyetlen esetre, a

hol a világos betegséget túlságos erőfeszitésre lehet visszavinni ,
valószinüleg legalább féltucat oly eset van , hol a baj nem
annyira feltünő és lassanként növekszik ; vannak oly esetek ,
ahol az egyes szervek működései gyakorta oly zavaroknak
vannak kitéve , melyeket e vagy ama különös oknak , vagy
épen testi gyengeségnek tulajdonitnak ; oly esetek , ahol a test
növekedése késleltetve van , vagy épen idő előtt végleg meg .
akad ; oly esetek , melyekben sorvadásra való hajlandóság
lappang, vagy a sorvadásnak alapja megvettetik ; s végül oly
esetek ,

melyekben a fölserdültek munkája által okozott ,

s

mai napság annyira közönséges agyvelői zavarra az előkészület
megtétetik. Hogy az egészségnek ily módon való aláaknázása
mennyire általános, azonnal meggyőződhetünk róla , ha figyel
münkbe

véve

az

emberek gyakori

erősen gondolkozó hivatalnokok és üzlet
gyöngélkedéseit, meggondoljuk azt , hogy

hát a gyermekek fejletlen testi szervezetére mennyivel vesze
delmesebb hatásának kell lenni a túlságos eröfeszitésnek . Az
ifjak sem oly sok fáradalmat, sem oly nagy testi megerölte
tést , sem annyi szellemi munkát nem képesek elviselni, mint
a teljesen kifejlett egyének. Itélje meg azért bárki , hogy ha
a felnőtt egyén a tőle megkivánt

túlságos

szellemi munka

miatt szemmelláthatólag szenved : mily nagynak kell lenni azon
kárnak , melylyel a gyakran épen oly túlságos szellemi munka
a fiatalokat sulytani szokta.
Valóban , ha vizsgálat alá vesszük a gyakorta Merősza
kolt iskolai figyelmet, nem az tűnik fel előttünk bámulatosnak ,
hogy az veszedelmes károkat okoz , hanem sokkal inkább az,
hogy azt egyáltalában el lehet viselni.

Vegyünk egy esetet ,

melyről Forbes János személyes tapasztalat útján szerzett ma
gának tudomást , s melyről ő sokszoros utánjárása folytán azt
állitja ,

hogy

az

Angliaszerte divatozó

felsőbb leányiskolák

középmértéke gyanánt- tekinthető. Elhagyva az időnek apró
lékos beosztását , csupán a nap huszonnégy órájának tömeges
felosztását adjuk :
13
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Alvási időül ..
9
Az iskolában tanulás és feladat
készitésre
9

Az iskolában vagy otthon , az idő
sebbek önválasztotta foglalko
zásra , a fiatalabbak játékra
forditnak .
Étkezésre van
Szabadban való mozgásra , rend

órát (a fiatalabbak 10 órát).

órát.

3 %, órát (a kisebbek 2 %, órát).
1 %, óra.

szeres séta alakjában , gyakran
tankönyvvel kezökben , s ez is
csak akkor ,
és pedig meg
határozott időben - ha az idő
kedvező

1
24

óra.
óra .

S mi aztán az eredménye ezen „ hajmeresztő iskolai
rendszabály “ -nak , mint azt Forbes János elnevezé ? Termé
szetesen nem más , mint gyengeség , sáppadtság , kedvetlenség ,
s általános rosszullét.

Azonban ő még többet is elsorolt.

A

testi jóllétnek ily nagy mértékben való figyelmen kivül ha
gyása , mi a szellem művelése végetti szorongó aggódás kö
vetkeztében történik , az agyvelőnek ezen huzamos munkával
való elfoglalása , és a végtagoknak túlkevés gyakorlása , nem
csak a testi szervek munkálkodását , hanem egyszersmind a
test hibás kifejlődését is maga után vonja. Forbes azt mondja:
„A

minapában

meglátogattunk

egy

nagyvárosi

leánynevelő

intézetet , melyben negyven leány tartózkodék ; s pontos és
szigorú vizsgálat következtében úgy találtuk , hogy azon leá
nyok között , kik két év óta voltak azon intézetben , (pedig
a legnagyobb rész azóta volt) nem akadt egyetlen egy sem ,
ki többé-kevésbé ferde testű ne lett volna. “ (A gyakorlati
gyógyászat encyclopaediája .)
Az meglehet, hogy 1833. óta , amidőn ezt irták , némi
javitás történt. Sőt szeretjük hinni , hogy valóban történt is ;
de hogy a jelenleg divatozó nevelési rendszer ugyanaz , sőt
hogy bizonyos tekintetben még az előbbinél is nagyobb túl
ságban jár , arról személyes tapasztalatunk bizonyságot tehet.
Nem régiben útunk egy nő - tanitóképezdébe vezetett , - egyi
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kébe azon intézeteknek , melyek nehány év előtt avégett ala
pittattak , hogy a népiskolákat jól képzett nő - tanitókkal lehessen
ellátni.

Itt , fensőbbségi főfelügyelet alatt,

ahol az illető nö

vendékek némileg jobb gondozásban részesülnek , mint aminőt
a magán - intézetek fölügyelőnője ,eszétől várni lehetne , a nap
nak következő beosztását találtuk :
6 órakor a növendékeket fölkeltik .
7-8-ig tanulás.
8-9- ig bibliaolvasás, imádkozás és reggelizés.
9-12 -ig tanulás.
12–1' .-ig pihenés , mit névleg sétálás vagy más testgyakorlattal ,
igen gyakran azonban tanulással töltenek el.
17. - 2-ig ebédlés , mi közönségesen 20 percet vesz igénybe.
245-ig tanulás.
5-6-ig theázás és szórakozás.
6-8 % -ig tanulás.
87-9 % -ig magán -dolgozás, előkészület másnapra.
10 órakor lefekvés.
Igy tehát a huszonnégy órából nyolcat forditnak alvásra ;
négy és egynegyedet öltözésre , imádkozásra , étkezésre , és а
közben fenmaradt parányi időt pihenésre ; tiz és fél órát szen
telnek a tanulásra ; egy és egynegyedet testgyakorlatra , mi
tetszés szerinti , s gyakran el is marad .

Azonban nemcsak az

történik meg , hogy a tanulásra forditott tiz és fél órát tizenegy
és félre szaporitják , minek folytán a testgyakorlatra szánt idő
a könyveknek esik áldozatul : hanem még e mellett a növen
dékek némelyike reggel négy órakor fölkél, hogy leckéit
megtanulja ; s erre tanitóik által még ténylegesen is serken
tetnek ! A tanfolyam , melyet bizonyos meghatározott idő alatt
meg kell futni, felette terjedelmės ; s a tanitók , kiknek be
csültetése attól függ , hogy miként készitik elő növendékeiket
arra , hogy a vizsgát jó sikerrel kiállják:

annyira sürgetik a

szorgalmas tanulást, hogy növendékeiket nem

ritkán arra is

rábirják , hogy szellemi munkára tizenkét vagy tizenhárom
órát forditsanak .

Nem kell hozzá prófétai tehetség , hogy az ember ,
ekként

előidézett

testi kár nagy voltát előre belássa.
13*

az

Egy
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ugyanazon házban lakó egyéntől hallánk , hogy azon növen
dékek , kik virágzó egészséggel jönnek az intézetbe, csakhamar
sáppadtakká lesznek. A betegség igen gyakori, úgy hogy
mindig van valaki a betegek jegyzékébe beirva. Az étvágy
hịány és rosz emésztés igen közönségesek. A hasmenés ural
7
kodó betegség ; nem ritkán megtörténik , hogy - egy ugyan
azon időben – a növendékek . egyharmada szenved ebajban.
A főfájásról általában panaszkodnak ; s némelyeknél egész
hónapon át csaknem mindennap bekövetkezik . A növendékek
bizonyos százaléka teljesen megtörik és elhal .

Hogy oly intézetben ,

mely bizonyos tekintetben minta

iskola , melyet a kor megtestesült fölvilágosultsága állitott és
gondoz , ily rendszabály létezik , ez iszonyú dolog. Hogy a
az előkészületre kiszabott idő rövidsége
szigorú vizsgák
miatt — oly rendszer gyakorlásához való folyamodást tesznek
szükségessé , mely okvetlenül aláássa mindazok egészségét ,
kik ezen rendszeren keresztül mennek , az ha nem is ke
gyetlenségről, de legalább borzasztó tudatlanságról tesz bi
zonyságot.
Az eset kétségen kivül nagy mérvben kivételes, amelyhez
hasonlót talán csakis más afféle intézetekben találhatnii . Azon
ban , hogy ily rendkivüli esetek egyáltalában találhatók , ez
bizonyitja legjobban , hogy a növekvő nemzedék elméje túl
ságosan meg van munkával terhelve.
pezdék

követelményei

a

művelt

Amennyiben ezen ké

közönség

gondolkozásának

adnak kifejezést, ha más bizonyitékot nem lehetne is felhozni,
már magukban is egy túlhajtott képezési eljárásnak uralgó
irányáról tennének bizonyságot.
Különösnek látszik , hogy az ifjúkor alatti túlságos szel
lemi munka veszélyeiről oly kevés tudattal birnak az emberek ,
amig a korábbi gyermeki korban való túlságos tanulás vesze
delmes

volta

oly

általánosan

tudva

van.

A

legtöbb

szüle

tüzetesen ismeri a gyermeki kor időelőtti érettségéből származó
káros következményeket.

Minden társaságban hallhatni, hogy

kárhoztatják, azokat , kik kicsinyeik elméjét igen korán tanu
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késztetik .

lásra

S ezen korai ösztönzéstől

való

félelem ,

hatások megfelelő ismeretéhez viszonyitva elég nagy ,

a

amint

ezt legkitünőbb élettan - tanáraink egyikének alapos vélekedése
bizonyitja, aki azt nyilvánitá előttünk , hogy ő kis fiát hét
éves kora előtt semmiféle leckére nem szándékozik tanittatni.
Azonban amig mindenki előtt ismeretes azon igazság , misze
rint a gyermek értelmének

erőszakos fejlesztése vagy testi

gyöngeséget , vagy nagymérvű elmetompulást, vagy végre
úgy látszik — sokan nem birják
halált eredményez ; addig
fölfogni, hogy ezen igazság az egész ifjú korra is áll. Pedig
kivül úgy van . Van egy bizonyos meghatározott

kétségen

rend , amelyben – és egy meghatározott mérv , amely szerint
a szellemi tehetség fejlődik. Ha a nevelési folyamat alkalmaz
kodik azon rendhez és mérvhez , akkor jó. Ha pedig nem ,
ha

a

magasabb

szellemi

képességet

korán

megterhelik

az

által, hogy az ismereteket oly rendben közlik , amely sokkal
bonyodalmasabb és elvontabb , mint aminőt könnyen el lehetne
ha az értelem , túlhajtott szellemi művelés által

sajátitani;

általában olyfokig ki van fejlesztve , amely az illető élet
korhoz viszonyitva természetellenesnek látszik : a szerzett
természetellenes előnyt - kétségen kivül - épen oly súlyos
vagy még súlyosabb baj fogja követni.

Mert a természet nagyon pontos számitó ; s ha egy va
lamely részen többet kivánsz tőle , mint amennyit kiadni
hajlandó , akkor valamely más részen eszközölt levonás által
egyenliti ki a számadás mérlegét. Ha megengeded , hogy saját
módszerét kövesse , t. i . hogy a testi és szellemi növekedésre
megkivántató nyers anyagot mindenik korban , helyes mérték
ben és alakban gondosan kiszolgáltassa : akkor aztán ő többé
kevésbé helyesen kifejlett egyént fog előállitani. Ha ellenben
egy valamely részen idő előtti , vagy nem természetes növe
kedés létesitésére mesterséges úton kényszerited : akkor a
több- kevesebb ellentörekvése dacára is engedni fog ugyan : de
hogy a te külön megrendeléseidnek eleget tehessen , kénytelen
saját fontosabb munkái közül némelyeket félre tenni.
feledd ,

hogy az életerő azon készlete ,

Sohase

melylyel a test egy
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ugyanazon

pillanatban

rendelkezik ,

nagyon

korlátolt ,

S

ennélfogva lehetetlen , hogy abból egy bizonyos meghatározott
összegnél többet lehessen nyerni. A gyermeknél vagy az ifjú
nál ezen életerőtől várt követelmények különfélék és sürgetők.
Mint föntebb kimutattuk , a naponkénti testmozgás által elő
erőfölhasználást helyre kell pótolnia ; a naponkénti

idézett

tanulás által okozott agyvelő -kopást ki kell javitnia; gondos
kodnia kell a testnek bizonyos rendkivüli növekedéséről ,
mint szintén az agyvelő -kifejlődés bizonyos gyarapodásáról;
ehez járul még az is , hogy az életerőnek egy része mindezen
szükségletek fedezhetése végett megkivántató nagymennyiségű
eledel megemésztése által elhasználódik . Igy tehát mind elöle
gesen világos , mind végeredményileg mindenki tapasztalata
által igazolt azon tény , miszerint ha valaki az életerőből ezen
csatornák bármelyikébe túlságos mértékben bocsát , nem tesz
egyebet ,

azt , hogy

mint

az életerőt a többiektól elvonja .

Mindenki tudja pl. , hogy valamely nehéz étel megemésztése
annyira igénybe veszi az egész testrendszert, hogy az testi
és szellemi bágyadtságot eredményez , mely gyakran elalvásban
végződik . Mindenki tudja azt is , miszerint túlságos testi
munka a gondolkozó erőt meggyöngiti, hogy a hirtelen

tör

tént megeröltetést egyideig tartó lankadtság , vagy hogy a
több mértföldnyi gyalogolás által okozott fáradalmat a szellemi
munkára való kedvetlenség követi ; s hogy a több hétig tartó
gyalogútazás után a szellem lomhasága oly nagy , hogy nehány
nap kivántatik legyőzésére ; és végre , hogy a földművelőknél,
kik éltöket erős testi munkában töltik el , a lélek munkakedve
igen csekély.

Továbbá általánosan ismeretes

azon

igazság ,

miszerint a gyors növekvés azon ideje alatt , mely a gyermeki
korban néha előfordul, az életerő nagy elhasználása a test és
lélek egyidejű lankadtságában jelentkezik , Ezen fölül azon
tények , hogy t. i. az evés utáni gyors testmozgás meggátolja
az emésztést , - s hogy azon gyermekek , kik igen korán
nehéz munkára

vannak

kényszeritve ,

törpe növésűek lesz

nek : hasonlóképen mind azon uralkodó eljárásról tesznek bi
zonyságot, miszerint az egy irányban kifejlett túlságos tevé
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kenység más irányban fogyatkozást eredményez.

Már pedig

azon törvény , mely az efféle túlságoknál tapasztalható , min
den esetben érvényes. Az életerőnek ezen káros elvonása
épen oly bizonyosan bekövetkezik akkor ha a túlzó

követel

mények csekélyek és tartósak , mint akkor, ha azok nagyok
és pillanatnyiak . Ennélfogva , ha az ifjúi életkor tartama
alatt a szellemi munkára forditott eröfelhasználás túlhaladja
azon mértéket, melyet a természet a végre kiszabott: az egyéb
célokra forditható erő-fölhasználás nem leend oly nagy , mint
aminőnek lennie kellett volna ; s atbaj úgy az egyik , mint a
másik módon kikerülhetlenül bekövetkezik. Lássuk röviden e
bajokat.
Föltéve , hogy & z agyvelő túlságos munkássága csak kis
mértékben mulja fölül a helyes mértéket,

semmi más nem

fog bekövetkezni , mint némi csekély visszahatás a test fejlő
dése ellen : ugyanis a test magassága kevéssel leend

alacso

nyabb annál, mint aminő máskülönben lehetett volna ; vagy
a test tömege csak valami kevéssel leend kisebb , mint külön
ben lennie kellett volna , s az izomrostok minősége is alig
valamivel lesz alábbvaló . Ezen visszahatások közül azonban
több vagy kevesebb szükségképen bekövetkezik .

Azon feles

leges vérmennyiség , mely a szellemi munka folyama és
az arra következő idő alatt - amidőn az agyvelő elhasznált
anyaga helyre pótoltatik - az agyvelő által folhasználtatik :
ez azon

vér ,

mely

máskülönben

a végtagokban

és belré

szekben keringett volna ; s igy azon növekedés vagy

vissza

pótlás , melyre azon vérnek anyagot kellett volna szolgáltatnia ,
el van veszve. Miután ezen fizikai visszahatás bizonyos , az
a kérdés , vajjon a túlságos munka által elért szellemi nyereség
fölér - e ama veszteséggel ? vajjon a testi növekedés veszte
séget vagy a testalkat teljességének - mely erőt és kitartást
kölcsönöz
fogyatkozását az eként szerzett ismeret fölöslege
kárpótolja-e ?
Ha a szellemi munka túlcsapongása nagyobb ,

a követ

kezmény is sokkal komolyabb , amennyiben nemcsak a testnek ,
hanem magának az agynak tökéletességét is veszélyezteti,
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Élettani törvény ,

melyet először Sz. Hilaire Izidor állitott

fel, s mely iránt később Lewes „ A törpék és óriásokról “ irt
értekezésében keltett figyelmet ,
hogy a növekedés és
fejlődés között ellenhatás létezik . A növekedés
amint ez ezen ellentétes értelemben használtatik

alatt -test

nagyság, gyarapodását, a

a test

alkat

fejlődés alatt pedig

kifejlését kell érteni.

S ama törvény

abban

áll ,

hogy ezen két életfolyamat bármelyikének túlságos tevékeny
sége fékül, sőt gátul szolgál a másikra nézve. Világos példát
szolgáltatnak erre a hernyók és bábjaik. A hernyóknál ugyanis
a testtömeg növekedése rendkivül gyorsan történik , de csak
hogy a teljesen megnőtt hernyó testalkata alig tökéletesebb
valamivel , mint aminő volt kicsiny korában. A hernyóbábnál
ellenben

a

testtömeg

nem

növekszik ,

állatka , életének ezen szakában ,

sőt

ellenkezőleg

az

súlyát is csaknem teljesen

elvesziti ; azonban egy sokkal tökéletesebb testalkat kifejlődése
nagy gyorsasággal megy nála végbe.
itt oly világos ,

Azon ellenhatás ,

mely

a magasabb rendű teremtmények között ke

vésbé észlelhető , mivel a kétféle életfolyamat azoknál egyszerre
történik .

Azonban

ezt mégis

magunkon , ha a két nemet
úgy

testileg ,

aránylag korán

mint
be

eléggé

párhuzamba

szellemileg
is

gyorsan

végződik. -- A

fejlődése lassúbb , de növése nagyobb.
az egyik már teljesen érett ,

illusztrálva

fiú

láthatjuk

tesszük . A
fejlik ,
testi

leány

de
és

növése
szellemi

Azon korban ,

midőn

tökéletesen kifejlett és

összes

képességének birtokában van : a másik , kinek életmunkássága
inkább a

testtömeg növelésére volt irányozva ,

aránylag fej

letlen testű , s a leányhoz viszonyitva úgy testi , mint szellemi
tekintetben ügyetlenséget tanúsit.

S már most ezen törvény

épen úgy érvényes a testi szervezet egyes részeire , mint az
egészre nézve. Valamely szervnek természetellenes gyors fej
lödése a testalkatra vonatkozólag a növekvésnek időelőtti
bevégződését eredményezi ; s ez

épen úgy áll a szellem szer

veire , mint bármely más szervre nézve.

Az agyvelő , mely

a gyermeki évek alatt aránylag nagytömegű , alkatára nézve
azonban tökéletlen ,
ha azt kivánjuk , hogy munkáját túlsá
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gos gyorsasággal végezze , alkatára nézve nagyobb' fejlődési
fokot fog elérni, mint aminöt azon kortól várni lehetett
volna ; de a végeredmény

az leend ,

hogy

nagyság és erő

tekintetében messzi hátramarad azon foktól, melyet máskü
lönben elérhetett volna. Ez az egyik - és pedig valószinüleg
a legfontosabb - oka annak , hogy honnan van az , miszerint
a korukra nézve túleszes gyermekek és ifjak – kik egy bizo
fölülmulták --- gyakran

nyos időig minden kortársaikat

oly

hirtelen megállapodnak , s szülőiknek vérmes reményeit meg .
hiúsitják.
Azonban az eröltetett nevelés ezen következményei bár
mennyire károsak legyenek is , mindamellett talán mégis ke
vésbé veszedelmesek , mint az egészségre gyakorolt hatásuk ,
minö pl . a testszervezet aláásása , a tetterö elgyengitése , s az
érzelem betegessé tétele. Az élettanban tett legújabb fölfede
zések kimutatták : mily roppant befolyása van az agynak az
egész test működésére.

Az emésztés, a vérforgás s ezek által

más egyéb életműködési folyamatok , a legmélyebben vannak
illetve az agyvelő fölizgatása által. Aki, miként mi , több
izben látta azon kisérletet , melyet először Wéber vitt véghez ,
mely által felmutatá az agyat a gyomorral összekötő bolyg
ideg (nervus vagus) felizgatásának következményeit; aki meg
figyelte a sziv működését , amint az amaz ideg felizgatására
hirtelen eláll, s amint az izgatás megszűnik , lassanként ismét
el kezd verni, s mihelyst az izgatás megújittatik , verése abban
a percben újra eláll ; aki mindezeket figyelemmel kisérte ,
annak élénk fogalma leszen azon gyöngitő befolyásról , melyet
a munkával túlterhelt agy az egész testre gyakorol. Az ekként
élettanilag kimutatott hatásokra vonatkozólag valóban számos
példát találunk a mindennapi tapasztalatban . Nincs senki , aki
aggodalom ,

félelem ,

szivdobogást valaha

harag
ne

és

érzett

öröin - által előidézett
volna ;

nincs senki,

aki

erős
ne

vette volna észre , mennyire kifáradttá lesz a sziv működése ,
midőn ezen érzelmek erősen lépnek fel. És bár sokan lehet
nek olyanok , kik sohasem szenvedtek oly erős kedély-fölhá
borodást,

melynek

eredménye

a

sziyverés

megakadása

és
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elájulás, mindazonáltal mindenki tudja , hogy ezek közt ok
és okozati összefüggés van .

Az is ismeretes tény , hogy bizo

nyos fokot túlhaladó kedély -fölháborodásból gyomor -rendetlenség
származik .

Az étvágy elvesztése igen közönséges

következ

ménye úgy a nagyon örvendetes, mint az igen szomorú kedély
állapotnak. Ha az igen örvendetes vagy szomorú kedélyállapot
által előidézett jelenség az étkezés után kevés idő mulva kö
vetkezik be , nem ritkán megtörténik vagy az , hogy a gyomor
kiveti magából amit bevett , vagy pedig igen nehezen és kel
letlenül emészti meg .

Sőt – amiről mindenki, ki agyát dere

kasan foglalkoztatja , bizonyságot tehet – még a tisztán értelmi tevékenység is , ha ez túlságos , hasonló hatásokat
idézhet elő . S most már az agy és a test közötti viszony ,
mely ezen szélsőségig vitt esetekben annyira világos , épen
úgy áll a közönséges és kevésbé szembeötlő esetekben is .
Amint az agynak ezen heves , de csak rövid ideig tartó
izgatottsága erős, de hamar elmúló zavarokat idéz elő a
gyomorban :

úgy

tottsága kevésbé
szekben .

annak kevésbé heves ,
erős ,

de tartós

Ez nem csupán oly gyanitás,

útján juthatni el : hanem oly

de

zavarokat

huzamos
okoz

a

izga
belré

melyre következtetés

igazság , amely mellett minden

orvos hozhat fel bizonyitékokat , - oly igazság ,

melyről mi

magunk is , hosszú és szomorú tapasztalatunk folytán bizony
ságot tehetünk .
Ezen huzamos és túlságos szellemi munka következmé
nyei , a test elcsenevészedésének azon különféle fokai és alakjai ,
melynek csak kis részben való eltávolitására is gyakran éveket
kell kényszerű tétlenségben eltölteni. Néha főként a sziy van
illetve : koronként előforduló szivdobogás , igen elgyengült
ütér , s igen gyakran az ütérverése számának hetvenkettőről
hatvanra , sőt még ennél is kevesebbre való alászállása. Néha
a gyomorbeli zavar , mint emésztési baj jelentkezik , mely
az életet teherré teszi, s csak az idő által orvosolható . Né

mely esetekben mind a sziv , mind

a gyomor szenved.

álom legtöbbször rövid és nyugtalan .

És legtöbbnyire kisebb

vagy nagyobb mérvű szellemi lehangoltság áll be .

Az
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Gondoljuk meg már most , mily nagynak kell lenni azon
kárnak , melyet a helytelen szellemi izgatottság a gyermekekre
és ifjakra nézve okoz . Ezen testi zavar kisebb vagy nagyobb
mérvben be fog következni, ha az agy a rendes mértéket
túlhaladó tevékenységben tartatik ; és ha e munka nem any
nyira rendkivüli, hogy tökéletesen kifejlett betegséget szüljön ,
de a testszervezet elsatnyulását, bár lassanként, de biztosan
maga után fogja vonni. Csekély és válogatós étvágygyal, tö
kéletlen emésztéssel , s gyenge vérforgással hogyan virágoz
hatnék a fejlődő test ? Mindenik életfolyamat helyes működése
elegendő

mennyiségű és jó-minőségű vértől függ.

Elegendő
nedvet

jó vér nélkül egyetlen mirigy sem képes az illető
kellő mérvben előállitani, sem a belek nem képesek

felada

tukat végezni. Elegendő jó vér nélkül semmiféle ideg- s izom
hártya vagy más egyéb sejt sem pótolható vissza eléggé.
Elegendő jó vér nélkül a növekvés sem elégséges , sem kielé
gitő nem leszen . Már most itélje meg bárki: mily rosznak
kell lenni az eredménynek ,

midőn a növekvő test számára

gyenge gyomor szolgáltat oly vért , amely mennyiségére nézve
elégtelen , minőségét tekintve pedig szegény, mialatt az erőt
lenné lett sziv természetellenes lassúsággal hajtja ezen szegény
és csekély vért.
És ha a túlságos tanulásnak testi megromlás az

ered

ménye , mit mindenki: ki ez ügyet alapos vizsgálata tárgyává
teszi , kénytelen beismerni: mily súlyosnak kell lenni ama
vádnak , mely a föntebb idézett telitömő tanulási rendszerre
nehezül ! Bármely szempontból tekintsük is e dolgot , borzasztó
tévedésnek kell mondanunk. Tévedésnek , amennyiben e rend
szernél csupán az ismeretszerzés vétetik tekintetbe.

Mert a

szellem épen úgy , miként a test bizonyos mennyiségen túl
nem képes semmit elfogadni; és ha erősebben megtömjük té
nyekkel, mint amennyit magában földolgozhatna, ismét nagyon
hamar eldobja magától; ahelyett , hogy az értelem műhelyében ,
mint valami épületkövek , illető helyeikre beillesztetnének , mi
helyst a vizsgálat
ami végett épen meg lönek szerezve –
elmult ,

azonnal kiesnek

az emlékezetből.

Tévedés azért is ,
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mert arra törekszik ,

hogy a tanulást elijesztővé

És

tegye.

pedig , akár azon kellemetlen visszaemlékezésnél fogva , melyet
a szakadatlan szellemi küzködés idéz elő , akár az agyvelőnek
azon természetellenes állapota folytán , melyet az maga után
von , gyakran a könyvek iránti iszonyt eredményezi , s a foko
zatosan előre haladó önművelés helyett , mely az észszerű ne
velésnek eredménye szokott lenni : folytonos visszaesés követ
kezik be. Tévedés továbbá azért is , mert azt gyanittatja ,
hogy az ismeretszerzés a legfőbb dolog , és feledi, hogy sokkal
fontosabb annál az ismeretek rendezése , amire idő és önkéntes
gondolkozás kivántatik . Miként Humboldt - az értelem fejlő
dését illetőleg általában –megjegyzé, hogy t . i . „ a természet
értelmezése homályossá lesz , ha a leirás az elszigetelt tények
túlságos összehalmozódása alatt nyög“ ; épen úgy állithatjuk
az egyes szellem

elöhaladását illetőleg

is, hogy az elme , a

nagymennyiségű rosszul feldolgozott tanulmány által , túlter
heltté és zavarttá leszen . Nem azon halomra -gyüjtött ismeretnek
mint valami szellemi kövérség - csupán
van becse , amely
összehalmoztatik , hanem annak , mely — hogy úgy szóljunk
szellemi izommá

dolgoztatik föl.

még tovább is megy.

Azonban a tévedés

ennél

Mert lenne bár a rendszer eléggé jó

arra , hogy szellemi munkásságra való képességet eredményez
zen , amit pedig épen nem teszen ; még akkor is rosz volna ,
veszedelmes hatású azon
mint föntebb kimutattuk
mivel
testi- erőre nézve , amely pedig mulhatlanul megkivántatik avé .
gett , hogy az élet küzdelmeiben szellemi tökélyesbülést lehessen
Azok , kik azon buzgalmukban , hogy növendékeik
szellemét képezzék , ezeknek testével épen nem törődnek : nem
gondolják meg , hogy a világban való boldogulás nem

elérni.

annyira az ismeretektől , mint sokkal inkább a testi
erőtől függ ; és hogy azon eljárás, mely az ismeretek betö
mése által a test rugékonyságát aláássa , s maga magát tönkre
Erős akarat és fáradhatlan munkaképesség , miket

juttatja.

böséges testi-erőnek köszönhetni, még a nevelés nagy hiányai
val is képes megmérkőzni; ha pedig ahoz még ama teljesen
megfelelő nevelés is járul, mely az egészség feláldozása nélkül
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is elérhető : akkor a győzelem könnyűvé és biztossá lesz azon
vetélytársak felett, kik a túlságos tanulás következtében el
gyengültek , legyenek bár ezek , tudományosság tekintetében ,
valóságos, csudák. Egy , aránylag kicsiny és rosszul készitett
gép , ha erős nyomás alatt működik , aránylag többet fog vé
gezni ,

mint egy jól

készült

nyomás hoz mozgásba.

nagy ,

melyet

csupán

gyönge

Mily balgaság tehát a gépnek teljes

bevégzése alatt a kazánt megsérteni annyira ,

hogy aztán ez

semmi gözt sem képes előállitani! Sőt tévesnek mondható ama
azért is , mivel az az életben való jóllétnek
rendszer még
'
hamis árbecslését foglalja magában . Mert föltéve azon esetet,
miszerint a helyett hogy az az elpusztulást eszközli , a világban
való boldogulás eszköze lenne; mindamellett ezen áldás nem
érne fel azon

átokkal ,

embert sulytani szokta .

melylyel az

egészség

elvesztése az

Mit használ , hogy gazdagságot sze

reztünk , ha a gazdagságra örökös betegeskedés átka nehezül ?
Mit, oly előny és kitüntetés , amelylyel együtt búskomorság
költözött be házunkba ? Bizonyára nem szükség , hogy vala
kinek azt magyarázgassuk , miszerint a jó egészség , élénken
verő ütér és vidám kedély oly tényezői a boldogságnak , me
lyekkel semmiféle külső előnyök föl nem érnek . Huzamos testi
zavar a legmosolygóbb arcot is elkomoritja , amig más részről
a szivós egészség Vidorsága, még a szerencsétlenséget is rózsa
szinben tünteti fel. Bátran állithatjuk tehát , hogy a túlhajtott
szellemi nevelés minden tekintetben hibás; hibás amennyiben
oly ismeretet közöl , melyet hamar elfeledünk ; hibás , ameny
nyiben az ismeretszerzés iránt ellenszenvet szül ; hibás, ameny
nyiben az ismeret anyagának rendezését – mi sokkal

fonto

sabb , mint annak megszerzése -- szem elől téveszti; hibás ,
amennyiben

elgyöngiti,

erőt ,

nélkül pedig a

amely

hetlen ;

vagy

épen tönkre
művelt elme

teszi azon
teljesen

élet

hasznave

hibás , amennyiben oly roncsolt egészségi állapotnak

veti meg alapját, amelyért még a kedvező siker sem képes
kárpótlást nyujtani, s mely a kedvezőtlen sikert még két
szerte keserűbbé teszi.
Ezen kényszeritő rendszer hatásai --- ha ugyan lehetők -
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még sokkal károsabbak a nőkre, mint a férfiakra nézve. A
leányok nagy mérvben ki levén zárva azon erő- és gyönyör

1
teljes testgyakorlatokból, melyek által a fiúk a túlságos tanulás
káros

következményeit

mérséklik ,

nyeknek egész súlyát érezik.

ezen

káros

következmé

Innen van az , hogy közülök ,

aránylag sokkal kevesebben lesznek jól kifejlettek és egész
ségesek . Ama sáppadt, esetlen növésű és lapos mellű kisasz
szonyokon - minők London társalgó -termeiben oly igen gya
koriak - a szivtelenül ráerőszakolt tanulásnak , ifjúkori játékok
által nem mérsékelt következményét láthatjuk;

s

ezen testi

tökéletlenség sokkal nagyobb mérvben akadályozza szerencsé
jüket,

mint

amennyire azt számos ,

társadalmi ügyességük

elősegiti. Azon anyák , kik egész erejökből azon vannak ,
hogy leányaikat megnyerőkké tegyék , alig választhatnának
szerencsétlenebb

útat,

mint ezt,

mely

a

testet a

léleknek

föláldozza. Az ilyenek vagy nem veszik figyelembe a másik
nem izlését , vagy pedig ezen izlésről való felfogásuk hibás.
A férfiak nem sokat törődnek a nők magas képzettségével;
de testi szépségük , jó természetük és józan értelmükkel annál
többet.

Avagy

hány

történettudományban
férfi

szeretett

hóditást

való

teszen

a

„ kék -harisnya “

teljes jártassága

bele egy nőbe csupán azért,

miatt ?
mert ez

a

Melyik
értett

olaszul ? De a rózsa -ajkak s mosolygó szemek nagy vonzerővel
birnak.

Egy szép gömbölyű alak bámuló

tekintetre ragad.

Azon vidámság és vidor kedély , melyet kiáradó jó egészség
szül , igen könnyen vonzalomra gerjesztenek . Mindenikünk
tud eseteket,

melyeknél a testi kellem ,

minden más egyéb

előnyök nélkül is , oly erős vonzalmat ébresztett , mely minden
mást fölülmult; de aligha tudna valaki csak egyetlen esetet is
fölhozni arra , hogy magas szellemi képzettség , egyéb erkölcsi
és testi előnyök

nélkül,

ily érzelmet támasztott volna.

Az

valóban igaz , hogy azon számos , különféle érzelmek közül
melyek különböző arányban egyesülnek avégett , hogy a férfi
keblében amaz összérzetet eredményezzék , melyet szerelem
nek nevezünk - legerősebbek azok , melyeket testi gerjedelem
idéz elő ;

erőre nézve nyomban következnek azok , melyeket
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jeles erkölcsi tulajdonok támasztanak ; a leggyengébbek pedig
azok , melyek szellemi képzettség által ébresztetnek ; sőt még
ezen utóbbi ingerek is nem annyira a szerzett ismeretektől ,
mint sokkal inkább a természetes képességtől – elmésségtől,
élénk felfogás és belátástól függenek.

Ha valaki ezen állitást

lealázónak tartja 8 a férfiúi jellemet ócsárolja amiatt , hogy ez ,
az ilyesfélék csáberejének hódol ; annak azt feleljük, hogy nem
igen tudja mit tesz ,

amidőn az isteni elrendelés bölcsességét

kétségbe vonja. Sőt , még ha ezén elrendelésnek semmi világos
jelentősége nem volna is , még akkor is bizonyosak lehetünk
affelől,

hogy az

valamely

fontos

célból

lett

úgy

rendelve.

Azonban ennek jelentősége az után-kutató előtt teljesen világos.
Ha meggondoljuk , hogy a természet céljainak egyike, vagy
jobban

mondva

boldogsága ;

a

természetnek

továbbá ,

fő célja

a jövő

ha figyelembe vesszük ,

nemzedéket illetőleg , a gyarló

nemzedék

hogy

a jövő

testi - erő rovására létesitett

szellemi műveltség kevés becscsel bir , mivel az ekként neveltek
utódai egy, vagy két ember -öltő alatt ki szoktak halni ; és
megforditva, hogy az erőteljes

test , legyenek bár ennek

szellemi tehetségei bármily gyengén kiképzettek ,

maradandó

becsű , mivel a jövő nemzedék életfolyama alatt , a

szellemi

alaptehetségek a végtelenségig fejlődhetnek : akkor be fogjuk
látni, mennyire fontos az ösztönnek fönt leirt irányzata.
Minthogy pedig az ösztön - nem tekintve semmi abból szár
mazó előnyt — azon irányt követi ,
szerhez ragaszkodni,

nagy balgaság oly rend

mely a leány testi szervezetét aláássa ,

csupán azért , hogy emlékező tehetsége túlságosan megtömes
sék .

Adjatok a leánynak oly magas kiképzést , aminőt csak

lehet - minél magasabb , annál jobb -- föltéve, hogy ezáltal
teste semmi

sérelmet

nem

szenved;

(itt

mellékesen

megje

gyezhetjük , hogy kellő magas műveltségi fokot lehetne elérni,
ha a szajkó -féle utánzási tehetség kevésbé , s helyette az
emberi, öngondolkozó képesség nagyobb mérvben fejlesztetnék ,
és a nevelés az iskolából való kilépés és a férjhezmenetel
közti idő tartamára is - mely most rendesen üresen hagyatik
kiterjedne.)

De a nevelést oly

módon ,

vagy

oly

mérvben
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kezelni , hogy amiatt a test tönkre jusson , annyit tesz ,
semmivé tenni azon végcélt ,

mint

amelynek épen elérése végett,

annyi fáradság , költség és gond hozatik áldozatul.

Az által,

hogy a szülék leányaikat alávetik ezen tulterhelő rendszernek ,
gyakran előre megsemmisitik azoknak az életben való kilátá
sait.

Azon kivül, hogy a tönkre tett egészség átkát , ennek
minden nemű fájdalmai, akadályai és szomorúságaival együtt

ráerőszakolják leányaikra , ezeket nem ritkán örökös hajadon
ságra kárhoztatják.

A gyermekek testi nevelése tehát , különböző tekintetek
ből, szerfelett hibás.

Hibát követ el a hiányos táplálás ,

hiányos ruházat , és hiányos test mozgás tekintetében
(legalább a leányokra vonatkozólag ); valamint a túlhajtott
szellemi munka által is. Ha az iskolai rendszabályt ,
mint egészet tekintjük , oly irányzatot vehetünk benne észre ,
mely a gyermekeket túlterhelni igyekszik , amennyiben szer
felett sokat követelés igen keveset ad . Az által , hogy az
életerőt munkával oly

túlságosan megterheli, az ifjú életét
sokkal hasonlóbbá teszi a felnőtt egyénéhez , mint amennyire
lennie kellene. Nem látja be azon igazságot, hogy miként az
ébrényben - embrio – az egész életerő

a növekedés

alkal

mával fejlik ki, - s hogy miként a csecsemőben az életerő
nek , a növekedés végett megkivántató kiadása oly nagy ,
hogy úgy a testi , mint a szellemi tevékenységre csak igen
kevés marad fenn ; épen úgy a gyermeki- és ifjú -koron át is
a testi növekedés a legelső és legfontosabb feladat, melynek
minden más egyéb feladat alárendelve tartozik lenni ; ez egy
oly feladat, mely megkivánja , hogy a fejlődő testszervezetnek
sokat adjunk és minél kevesebbet vonjunk el tőle ,
oly
feladat, mely a növekvés gyorsaságának aránya szerint mind
a test, mind a szellem munkálkodásának határt szab , - oly
feladat , mely csak azon arányban engedi meg a testi és szel
lemi munka szaporitását, amint a növekedés mértéke alábbszáll.

Ezen

túlterhelő

abban rejlik ,

nevelési

rendszer

magyarázati

hogy ez a művelődés azon változatának

alapja
ered
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1

ménye , melyet mi jelenleg átélünk .

Az ősi időkben , amidőn

1

.

az államközség legfőbb cselekvései a megtámadás és védelem
valának , a testi erő és az ezzel párosult harcias bátorság a
legfőbb szükségű dolog vala ; s azon időben a nevelés is csak
nem kizárólag a test kifejlesztésére szoritkozék , a szellemi
művelődéssel ellenben keveset gondoltak , sőt – miként a
hűbériség korszakában -- gyakran megvettetésben részesült.
Azonban napjainkban , amidőn államunk aránylag békés ter
mészetű , – napjainkban a testi erőnek alig más egyébnél ,
mint csupán a kézimunkánál van valami haszna , amig csak
nem mindenféle siker a társadalomban , főként a szellemi erőtől
függ ; nevelésünk csaknem kizárólag szellemi neveléssé lett.
Ahelyett, hogy a testre fő figyelmet forditanánk s nem gon
dolnánk a szellemmel , figyelmünket jelenleg kiválólag a szel
lemre irányozzuk , a testtel pedig jóformán semmit sem törő
dünk . Mindakét irány teljesen hibás . Még folyvást távol
vagyunk azon igazság megvalósitásától, hogy miután a mi
életünkben a test alapját képezi a szellemnek ,
ennélfogva ezt , amannak rovására nem szabad túl
ságosan kifejteni .

A régi és új felfogást egyesitni kell.

Talán semmi sem fogja annyira siettetni azon kor elérke
zését , amidőn úgy a test , mint a szellemre egyenlő gond fog
fordittatni, mint ha azon meggyőződést igyekszünk mindenütt
elterjeszteni, miszerint az egészség föntartása kötelesség.
Úgy látszik kevés embernek van arról tudomása , hogy oly dolog
is létezik , mint testi erkölcsiség . Az emberek szokásos
szójárása és cselekvésmódja azon képzetet foglalja magában ,
mely szerint teljesen szabadságukban áll saját testökkel úgy
bánni , amint nekik tetszik . A természet parancsai iránt való
engedetlenségből származott zavarokat egyenesen úgy tekintik ,
mint csapásokat, nem pedig úgy , mint többé-kevésbé vétkes
cselekvési eljárásuk hatásait.
mények ,

melyeket közelebbi

Bár azon veszedelmes következ
és

távolabbi utódaikra rónak ,

gyakrán épen oly súlyosak , mint a bűntények által okozottak ;
mindazáltal épen nem gondolják , hogy legkevésbé is bűnösök
a testi
volnának . Az igaz, hogy
a részegség esetében
14
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kihágás vétkes

volta el van ismerve ;

azt következtetni ,

de senki sem látszik

hogy ha e testi kihágás

vétkes ,

akkor

szintén ilyen minden másféle testi kihágás is. Az tény , hogy
az egészség törvényei ellen elkövetett sérelem fizi
kai bűn. Majd ha ez általánosan el leszen ismerve , csak
akkor
és talán előbb nem is — fog az ifjúság testi nevelése
oly figyelemben részesülni , mint aminőt megérdemel.
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