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• Eszrevételek a nevelésről. 
Megjelent az "Amerikai nevelési és tanitási évlapok"-ban, 

Bostonban. 

A munka, melynek czimét e czikk elibe ittuk, oly tárgynak 
van szentelve, mely átalánosan a család és állam legfőbb érdeké
nek van elismerve. Ennélfogva nem csekély igénye van a pártolásra, 
l,ülönösen, mert hazánkban egyedül áll e nemben. Azonban mégis 
ugy értesültünk, hogy az iránta mutatott pártolás nemcsak mesz
szi marad az igazságos igényektől, hanem anynyira csekély, hogy 
ha a munka forgalma nem gyarapszik, meg kell szünnie. Ez nem-

• 

csak fájdalmat, sőt némi meglepetést is okoz nekünk; mert ámbár 
ismerjük a nagy közönségnek a lrönynyü és mulattató olvasmányok 
iránti szenvedélyét, még is azt hittük, hogy a nevelés elismert fon
tossága és a minden szülőt terhelő azon kötelezettség, hogy a fia
talság nevelésére felvigyázzon s azt lmlauzolja, bizonyosan le fogja 
győzni az értelmi munkálkodás iránti ellenszenvet, és érdeket köl
csönöz oly részletességnek, mely a főczéltól elválasztva, száraz és 
unahl1as lenne. Nekünk mégis . ugy tetszik, hogy a Mzönség sokkal 
örömestebb beszél a nevel ésről átalánosan, mintsem hogy türelme
sen és részletesen elmélkedjék annak elvei és módszerei felett; 
hajlandóbb magasztalni, mint érette munkálkodni; és éppen ezért 
köteleseknek érezzük magunkat, hogy bár röviden és futólag szól-:
junk valamit annak társadalmi fontosságáról, hogy bátoritsuk azo
kat, kik munkálkodásuk tárgyául vál[j.sztották, s a. kik magukat 
előmozditására szentelték. J ól tudjuk, hogy untig ismert dolgokat 
ismételünk, s oly elveket ajánlunk figyelembe, melyeket a közönség 
nagy készséggel elismer, de éppen oly hamar el is felejt. Azonban 
minden nagy igazságnak az a sorsa, hogy valami szokottá, mindennapi
vá válik, és ba az erkölcstanitó fel akarná magát menteni ezen igaz~ 
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ságok hathatós tanítása . alól csak azért, mivel a gyakori ismétlés 
által elavulnak, akkor a vallásos és erkölcsi oktatás majdnem egé
szen megszi.innék. 

Az előttünk fekvő folyóirat jelessége aban. áll, hogy . nincs a 
nevelés valamelyik egyes saját rendszerének szánva, hanem arra 
törekszik, hogy mindenik rendszer nagy hiányait élismertesse, azon 
szándékkal, hogy az ügy világosságot uyerjen, bármely felőlről 

jöjjön is az. Nem pál'tközlöny, nem felekezeti esz]{öz. Hivatása az 
ifjuság nevelésének javitása az által ,hogy nemesebb nézeteket 
idézzen elő a nevelésűgy és azon szabályok körűl, melyek által azo
kat valósithatni ; hogy emelje a létező intézetek hatását, és újak 
előállitását eszközölje, még pedig olyakét, melyek inkább megfelel
jenek korunk és hazánk igényeinek; hogy fejleszsze és terjeszsze . 
amaz átalános nagy elveket, melyell:ben remélhetőleg mindenik párt 
emberei megegyeznek; és hogy felmutassa, miként lehetne azokat 
családaink ban és iskoláinkban alkalmazni. Lapjai nyitva állanak 
eredeti értekezések és új felfedezéseknek , éppen ugy a buzgó re
formátor mint a heves újitó előtt. Közlekedési eszközül kiván szol
gálni mindazok számára, ldk a nevelésről gondolkoznak; új ténye
ket nyujtani a bölcsésznek ; megismertetni a sikeres kisérletek ered
ményeit. Szabadelvüségénél fogva méltán igényelheti a pártolást. 

Hogyha e folyóirat nézetei korlátoltabbak volnának, hogyha 
arra szánná el magát, hogy valamely párt vagy hitfelekezet érde
kének szolgáljon, tán aklwr nagyobb segélyre számithatna. Ha va
lamelyosztályt üldözne, s egy más osztály aljas szenvedélyeinek 
hizelegne, talán nem volna kénytelen nagyobb pártolásért esdekelni. 
De hát valójában igaz-e, hogy nevelésről szóló munka nem számit
hat olvasóra, hacsak valamely párt jelvényét fel nem tűzi 'i Czélja 
nagysága nem biztosithat-e "figyelmet . tanainak ? A társadalom me
lyik osztályában nem lelhetne barátokat? Melyik szülő nincs a leg
mélyebben érdekelve a köz és magán nevelés javitása által? Mely 
emberbarát nem látja abban ft népnek legjobb előkészítését az 6 
jótékony és hasznos czéljail'a? Melyik hazafi nem látja ebben a mi 
szabad alkotmány unk leghatósabb biztositékH? A nevelésügy egy
aránt illeti magán érzelmeinlmt és közérdekeinket ; és mégis az 
egyetlen időszaki munkának, mely hazánkban ez ügynek van szen
telve, meg kell-e szünni a mellőztetés tniatt? 
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Jól tudjuk, hogy sokan azonnal védelmi állásba teszik magu
kat, mihelyt a nevelés ügyének gyakorlati alkalmazására szoritta.t-, 
nn,k. Ugy gondolkoznak, hogy annak fontossága túl van becsülve. 
Azt mondjtí.k, hogy leginMbb a körülmények határoznak a fiatal 
szellem felett; hogy a szülők és tanitók befolyása nagyon korlátolt, 
s hogy azok néha megzavalják sőt hátráltatják a gyermek gyara
podását, a helyett hogy elősegitsék , kivevén a nevelés munkáját a 
természet kezéből. Ezek az észrevételek nem egészen alaptalanok. 
A szülők befolyását és hatalmát sol<szor igen is nagyitjuk. Felelős
ségök nagyitása végett gyakran .azt tanit ják nekik, hogy ők képe
sek oly eredmények előhozására , melyel< nincsenek hatáskörükben . , 
s gyakran elcsüggednek a feladat nagysága miatt, a melyre szerin-
tök hivatva vannak. Nagyitás által semmit. sem nyerünk. Igaz az 
igazat pedig nem kell eJpaJástoJnunk hogy a szülők nem mun
kálhatnak tetszésök szerint gyermekeik szellemére és jellemére. 
Befolyásukat gátolja saját tudatlanságuk, a gyermek akaratának ere
je és szabadsága, és azok az öszszeköttetések, melyekben születése 
óta más tárgyakkal és lényekkel áll. A szülők nem egyedüli neve
lői gyermekeiknek; hanem e munkát meg kell osztaniok más -
még pedig számtalan tényezőkkel; és ennek mi nagyon örvendünk; 
mert ha a gyermeki sereg csak a családi befolyásra volna szoritva, 
mindenik nemzedék csak az előbbinek másolata lenne, s a társada
lom előhaladása megszünnék. A gyermek nem csak a szülők kezé
be tétetett le. Nem azért született, hogy csak nehány szót halljon. 
Születésekor egy nagy mondhatnók ' végtelen iskolába lön helyez
tetve. Az egész mindenségre van biz va az Ő nevelésének tiszte. 
Számtalan szózat száll feléje mind attól, a mivel találkozik, ' a mit 
lát és érez. Nincs szoritva nehány könyyre, miket számára az atyai' 
gondoskodás óvatosan megválogat. A természet, a társadalom és ta~ 
pasztalás, nyitott kötetek szemei előtt mindig és tilindenütt. · Mindilll 
tárgytól, mely érzékei és munl,ássága körébe esik, leczkét veszen, 
a naptól és csillagoktól, a tavasz virágaitól és az ősz gyümölcsei- , 
től, mindenik társától, minden mosolygó vagy haragos képtől, azon 
községnek, melyben mozog, foglalkozásától, keresete- és üzletétől, 
annak játékit61, barátságától és czivakodásaitól , az emberi jellem 
sokféleségétől s működése következéseitöl. Mindezek, . sőt . ezeknél 
több is atra . való, hogy a gyermek szellemét . ébreszszé~, fejlesz : 
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szék és müveljék. Barátságos és ellenséges befolyások közé van he
lyezve, hogy növekedjék az elsöknek segítsége s az utóbbiak elleni 
];üzde]em által. Azok a körülmények, melyek között élünk , valójá
ban igen fontos iskolát l, épeznek sZlÍmunha, és azok segitségé,-el 
sokan magasra emelkedtek az ismeretekben és erényben, a szülők 

nek, tanitóknak és l{ önyveknek csekély istápolása mellett is. 
Azonban a szülők és tanitók hatása mégis nagy. Tőlök függ 

leginkább, hogy azok: a körülmények, melyek közt a gyermek van, 
ennek javára munkáljanak. Nekik kell segiteni, bogy 0Iva5:;a , értel 
lllezze és okosan használja a természet, a társadalom és tapaszta
lás nagy könyveit. Nekik kell megalapitani a gyermek ingatag né

zeteit, mérsékelni birteleni itéleteit, Yezetni é~zleleteit, s tanítani, 
hogy a külvilágban az okokat és következé5ekct egybekapcsolja, s 

gondolkodását saját rejtélyes belső Yilág,lra forditsa. A gyermek, 

tanitó, kalauz és korlát nélkül , csak a. körii lmények nevelésére ha

gyatva, hihetőleg tudatlanul, bután n őn e fcJ, nem ismerné saját te

hetségeit, és szcllvedélyci rabja lenne. Az a tény , hogy nehány 

gyermek szülők vagy iskola segitsége nélkül nagyra -emclkedett, a 

Yilágért sem azt mutatja, hogy azok ~egitségc ha"ztalan; valamint 

az a tény is, hogy némcly ek oly természet i nélkülözések és veszé

lyek között is : melyek sok mást elpu~ztitottak yolna, nagyra fej 

lődtek és jól kinőttek, nem azt mutatja . bogy a rende" intézkedé

sek, melyeket az egészség biztositására tenni szoktak, hasztalanok. 

Azt állitók a szülőkről, hogy ők képesek sőt kötelesek is 
nagy befolyást gyakorolni gyermekeikre_ De a nevelés egész lllun~ 

káját még sem végezhetik el. Napi foglalkozásaik, a családjaik feu

tartására szükséges munkállwdás, a házi gondolL a gyermekeik egész

sége feletti őrl,öd és kötelessége, s más társadalmi viszonyok csak

nem lehetetlenné teszik a szülőkre nézve , hogy magokat képesek
ké tegyék azoknak eltanitására, a miket gyennekeik igényelnek; 
sőt igen gyakran arra sincs idejök és alkalmuk, hogy bár azokban 
oktaRsák, a mikbeu illetékesek Innen származik cgy oly osztálynak 
szükSégessége, mely magát kizárólag a nevelés lllunldjának szentelje_ 
A régi és új kor minden államai érezték e szükséget, s a tanitói 
hivatás ismeretes volt mitldig; s ily vezérletet a legjobb tanitók ál
tal gyermekeik számára biztositani a szülök legelső kötelessége, 
mivel nagyobbára azoktól függ gyermekeik kifejlődése és előhaladása. 
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ra, it ki nekik szives és tevékeny barátj ok, tanácsadójok , segitő 
társok legyen mtÍnkájol<ban. Ha a körülmények megengedik, ugy 
kell az is~olát rendezni, hogy a tanitó nlinden gyermelcet bensőleg 
megismerhessen, mindenikÍ1ek barátja lehessen, és a szülőkkel min
deniket illetőleg gyakran él'tekezhessék. A ül.Jlitónak méItónak l,ell 
lenni a szülők bizalmál'a, ajtójok mindig nyitva legyen előtte, mint 
II legszivesebben látott vendégök . előtt, s a szülőkkel együtt tana
kodjék a tanitás és bánásmód felett, mint az egyes növendékek sa
j,ítságai igényelhetik . Figyelmeztetnie kell a szülőket l:). legcseké
lyebb szellemi ferdeségre, melyet a gyermeIméi az iskolában felfe
dez, s viszont ő is fogadja cl azok észrevételeit egyik vagy másik 
gyermek iránt követett eljá,rását illetőleg; vitassa meg velök a 
módokat, melyekkel minden roszat legel ső nyilvánulásakor meg le-

• 
hessen akadályozni. · Ilyen tanítóra van szül{ségünk, az ilyennek ér-
tékét nem lehet megfizetni aranynyal. Egy ldtünő képességü s fegy
hetlen erkölcsü ember, ld szellemi erejét egészen azon munkában 
öszpontositja, hogyanynyi gyermeket nevelj en fel, a menynyit át-

, 

ismerhet és vezet!1et, fényt árasztana a szülők étetösvényére , a 
miért azok gyalu'an epedve óhajtoznak, és a növendék lelMnek oly 
lendületet adna, minőt nevelésünk jelen módja mellett nem is lehet 

• 
Mpzelni. Semmi foglalkozást sem kellene ily dúsan jntalmazni. 
Mondanunk sem l,ell, mily kevéssé méltatják kellően a községek a 
tanitói hivatalt. Nagyon kevesen küldik gyermeh:eiket iskolába, és 
ritkán vagy soha sem látják a tanitót, a ld mindennap s oly behatólag 
müMdik azok szellemén és jellemén. Vak bizalmul,ban talán soha 
sem Ml'dik meg, hogy miként halad az a munlm, melytől család-

• 

juk legdrágább érdekei függenek. Talán oly ember folytonos ellen-
őrzése alá helyezik gyermekeiket, a kivel nem is ohajtanak bő

vebben megismerkedni. S talán, midőn megmondjál{ nekik, mit kell 
fizetniök a tanitásért, megrémülnek, mintha éppen megraboltatásuk 
volna szóban, vagy tán őrültnek tartanák az oly barátot, a ki azt 
tanácsolná, hogyanynyi pénzt dobjanak ld, a miIlden czikM'k leg
olcsóbbikáért, azért a minden piaczon található szerért., gyermeke,
ik tanitásáért. 

Nem képzelhetjük, miként lehetne . a társadalmon inkább se
giteni, mint egy bőlcs és befolyásos nevelői testület alakitása által. 
Nemismei'ünk osztályt, me ly . nagyobb befolyással birna az állam 

, 
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szilárditására s az <'gyes családok boldogsagára. Bármenynyire 
tiszteljük nz Isten igéje hirdetésének tisztét, mt>gis azt hiszszük, 
hogy engednie kell fontosslÍg tekintetében a gyermekeket tanító 
hivatalának. Valójában napjainkban a papság csak kevéssé adhatja 
meg amaz értelmi és erkölcsi elemi oktatást, me!y egyedül l,épes 
a közönséget alTll. elkészíteni, hogy az igazat ahamistól megkü
Hinböztrsse, hogy megértse az egyházi tanítást, hogy a kötel~ssé
gckről Illaga~l1bb és tágasabb fe lfogást nyerj en, s hogy az átalános 
eIYeket az élet különböző viszonyaira alkalnmzza. MiveIt emberek
ből álló oly testület, mely teljes szivből neki adná magát a neve
lés jayitásCtnnk, s al. ifjusiÍg lulthatósabb tanitásának, bizonyosan 
gyökerE's jayitást idézne elé a társadalomban. A társadalmat józan 

. elrekkel ajlindéliozná meg. Befolyása áthatná csahldaink11,t. Házi 
neyclésiink ném lenne többé it véletlennek és külhatásoknak kitéve. 
Melyik szülö nem érezte íly hímogatásoknak hiány<Í.t, s hányszor 
nem érezte leverten, szorult kebellel J\éptelens~gét arra, hogy 
gyermekei szellemének irányt adjon? 

Emlitettük, hogy emberi lények nevelése II legnemesebb log· 
lalkozás a földön , s ezt egész meggondolással momlott.uk. Sokkal 
fontosabb foglalkoz;is, mint az államférfiaké. Az államférfiu meg
"érlheti Yagyollunkat és lakúsunkat; cie menynyivel többet köszön
hetilak aunak, it ld azoknak szellemi tehetségeit, s erkölc~i érzel
meit költi fel, a ldl,ért Yagyollunliat szereztük, s lal;:ásaínkat építettük, 
és II kik Qyermekeinl,et folyton nLlvek\"G :;zeretct és teldntet t~r-v . • 

gyaiY6, teszik. TO\'lÍbb megyünk. Azt á!lítjuk, hogy az ifjuSiíg ne-
ve!őiben soldml lllsg:lsabb képes~égek is szükségesek, mint egy 
államférfiuban. Az it legmagasabb képesség, mely legmélyebben be
hatol az emberi természetbe. az emberi szellemet minden irányza-

• 

taiban felöleli; llyomozza a gondolkodás és erkölcsi miiködés törvé-
nyeit; ismeri az emberi természet tökéletességét, és a módokat, 
melyekkel azt meglehet közelíteni; ismeri a rugókat, indokokat és 
eszközöket, melylyekkel a gyermeket öszszes képességei Ö:5Zhang
zatos és eröteljes kifejtésére s használatára lehet serkenteni; 
átlátja a gyermeket fenyegető veszélyeket, s tudja, miként kell ' 
helyesen mérsékelni a külkörülmények által a gyermek szivére 
gyakorolni szokott befoivásokat. Az állumférfiu hivatása ehez képest 

J 

csekélység. Az államférfiu főbb foglalkozása valamely uépkülső 
. . 12 
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érdeJ,ei felett őd,ödni; a nevelőjé, alluak szellemét éleszteni. Az 
MJamférfiunnk tanulmányozni, vezetni kell a ]<ör.önség szenvedélyeit 
és eJőitéleteit; a lleYclőnek az emberi te l'mé. zet leglényegesebb, 
legmélyebb és Jegfenségesebb alaperőit kell tannll11ányozni. Az ál
lamférfiu durva e zk özöJ(kel munkáJ durva czélol<ra; a nevelő a leg
finomabb befolyással lUun kál ama gyöngéd étheri lényre, az emberi 

lélekre. 
Semmi sem oly gyalwri, mint II különbféle hivatások viszony

lagos fon tos ága ir[mti fél reértés. A zajos feltiinést okozó müködést, 
• 

mely nngy felületre terjed, s azért soha sem hatol a felületen b e-
I ő l, dicsőnek tart jál\. A sokaságot elbüvöli a hivatalos méltóság lá
tása, s bámulva áll IDeg a pulya előtt, l\i történetesen némi ma
gasságra emelkedett az államban. A :szónok, ki egy néptömt'get fel 
tud villanyoz ni szenvedélyes beszédével vagy tündöl\ l ő l,épekkel, a 
melyek egyébaránt az értelemnek nem nyujtanak tiszta felfogást, 
melyek nem világitnak fel semm i italános igazságot, nem nyilvánit
nak semmi szilárd, önzéstelen czéJzatot, nagy ember hirére jut. 
Mily kevesen fontolják meg, hogy az a nagyobb ember, a ki lárma és 
tüntetés nélkül bölcsen csak arra szoritkozik, hogy nehány ember
ben magasztos, nemes és gyümölcsöző elveket súlárditson meg, és 
oly arányt adjon nel{ik, mely mindig bizton '·ezesse. Jézus amaz 
isteni bölcseségnél fogva, mely őt minden tanitók felett kitünteti, 
azt. mondotta, hogy legelső kellék, mely által valaki "az ő orszá
gában nagygyá lehet", az alázatosság; ez alatt pedig ő oly lelkü
letet értett, mely merőben ellenkezik a fényesb állásra való szenve
délyes vágytól, a melyet tanítványaiban felébredni látott; értette 
a mély és önzéstelen emberszeretetet, mely a lélek belső szükségei 

• 

iránti rokonérzetben s nlÍnden oly törekvésbeni részvétel ben nyil vá-
nult, mely által a tudatlanokat és eltévedteket az igazságra és 
eréayre lehet vezérelni. E nézetek szerint azt tartjuk, hogy egy 
gyermeket a szó valódi és tágas értelmében nevelni, sokkal na
yobb munka, mint egy államot kormányozni. 

Meglehet, hogy az az irány, melyet a jótékonyság napjaink
ban vett, némj befolyással volt ana, hogy a neyelési foglalkozástól 
el onja az ezt méltán megillető tiszteletet. A keresztény j6tékony-

, 
sag most igenis kö z ezélok felé irányul, milyenek : a nyomor n a g y-
m é r v b e n j enyhitése, e g é 8 Z II e ro z e t e k megtérité e, n a g y 
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tömegek tanitása ; ily módon leginkább voi1ja magára ' a sokaság 
figye Imét és bámul::thít. Korántsem ohaj t juk jelenleg a szíves jó" 
tékonyságnak e mükődésé t. korlátoini. Tisztelettel viseltctünk iránta 
s abban a kereszténység legjelesebb gyümölcsei egyikét látjuk. De 
nem szauad elfelednünk, hogy nz a legtiszt<ibb jótékonyság, mely 
e g yes e k r e Imt, s a mely saját üÍl'sadalllli és ház i viszonyaink 
közt nyilatkozik. Nem nagy mértéke szükséges ft keresztény hü
nyörülő jóindulatnak arra, hogy érezzük azt az elaljasodást és 
nyomort, melybe az indiai népek milliói a különböző babonák által 
sülyedtek, Az értelemnek és szívnek ennél sokkajta fensőbb mUIl
l{ássága nyilat.kozik abban, ha egy hozzánk közel álló egyén jel
Jemét áthatóan tanulmányozzuk és felfogjuk, fogyatkozúsai és szen
vedései valódi forrásá.t l\Ínyoll1ozznk, nyugodtan és szeliden tiíl'jük 

daczosságát és botlásait, l,itartással és biztatólag közöljllk vele az 
értelmi és el'kölc:si emeikedés eszközeit. Nem nagy érdem jótékony
ságot gyakorolni azokkal, kik ezer mér'iJöldre vaunak től Unk, líik
nek nyomora szivrellrrtó képeket tüntet fe j a J,épzelet elött, Jükkel 
soha sem talülkozunk utunkban, ldld\Cl érdekeink soha sem ütköz~ 

nek öszsze, kik soha sem próbálják meg béketürésünket, s a kik 
iránti jótékonyságunk ubból [U!, hogy egy missionariust küldünk 
hozzájok Jótékonysági érzelmüllk erősitésének nem az a legjobb 
módja, hogy l'észvétünket nagy tömegek, vagy szélesen kiteljedett 
bajok eHen fokozzuk, hanem hogy m i n é l t íj b b e g y é n h e z 
közeledjünk, azokat megértsük, irántok szeretettel és részvéttel vi
seltessünk, s ilyegyeseknek folyton növekedő számára befolyással 
legyünk. Isten dicsősége abban áll, hogy számlálhatatlan teremt
ményei m i n d e n i k é t ismeri, szere ti és segíti! Tegyünk jót, ha 
tehetjük, meszszi földeken . Küldjünk, ha tehetjük, örömet és vilá
gosságot a fö ld végső határaira. Az II keresztényi szeretet, mely 
jelenleg távol fekvő tárgyakért munkál, nemes. Nem akarjuk kedvét 
szegni. Csak anynyit akarunk mondan'i, hogy bizonyosan alantabb 
áll ama kevésbbé felötlő emberszeretetnél, meIy a mellett, hogy 
rokonszenvvel viseltetik az egész emberiség iránt, II hatáskörébe 
eső egyének érzései t, szüksé;;eit s érdekeit iparkodik mélyen fel
fogni, s türelmesen és bölcsell arra szánja magát, hogy azokat az 

• 

értelmi és erkölcsi . tökély fensőbb lépcsőjére emelje. 
Ama csekély mélánylásnak, melyben a tanitó jelenleg l'észe

* 
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sül, főbb oldt a nevelésrőJi nézetek korlátoltságában lehet feltalálni. 
A többség ugy vélekedik, hogy egy gyermek felnevelése abból áll, 
hogy ' 3Z ismeretek meghatározott menynyiségét tömjük be eszébe, 
hogy tanitsuk meg gépiesen olvasni és imi, hogy megtel'helj ük em
lékező tehetségét szóIdmI, s a valamely üzletre szükséges készség
gel ellássuk. Nem esoda tehát, hogy mindenkit alkalmasnak tarta
nak a tanitúságra. A nevelés igazi ezélja, a mint többször bebizo
nyitottuk, egész természetünk fejle sztésében és helyes vezetésében 
áll. Hivatása mindennemü erőt felébreszteni : a gondolkodás, sze
retet, akarat és eselel{vés tehetséget, az észlelő, ol\Oskodó, itélő és 

feltaláló I<épességet; azon képességet , moly a jú ezéJok szilárd fel
ismerésében s a kivitelökre szolgáló szerény munkálkodásban áll ; 

azon képességet, hogy magunkat lwl'lnányozzuk s miísokra hassunk ; 

azon liépességet, hogy magunknak boldogságo t szerezzünk s a kö

rültünk levőkre is terjeszszünk. Ar. olvasás csak eszköz; a nevelés 

ezen eszh:öz legjobb múdoni használúsúnak D1egtanitása. Az értelem 

nem azért teremtetett, hogy szenvedőlegesen fogadjon el nehány 

szót, adatot és tényt; hanem hogy az igazság megtalálására tett

erős legyen. Ennélfogva a nevelésnek alTa l\ell lllunldJni, hogy a 

gyermekben az igazság iránt mély szeretetet gerjeszszen s megta

nitsa neki fölkel'eséséllek módjait. A józan logika, mely alatt mi 

azt a tudományt vagy mesterséget értjük, mely minket a gondol

lwdás és bizonyitás törvényeire, a vizsgálódás igaz módszerére s a 

hamis itélet forrásai felfedezésére tanit, a jó nevelésnek lényeges 

része. És mégis a gazdagok miként a szegények tanitttsára nézve 

közönségesen megállitott módszer szerént mily !;evés van téve a 

gondollwdó tehetség helyes használásának tani t.,-ísára ! 

Ataltínos szabály: hogy a gyermekeket a menynyiben lehet, 
önmaguk tanitóivá, az igazság felfedezői vé, [t természet vizsgálói Hí, 
a tudomány mivelőivé kell tennünk. Segitni kell öket, hogy segit
hessenek magulwn. Meg kell őke t tanitani , hogy miként vizsgálják 
és tanulmányozzák a világot, melyben élnek, hogy felfedezzék az 
események öszszeköttetéseit., hogy egyes tényekből átahinos elvekre 
emelkedjenek, és ezeket új jelenségek megfejtésére alkalmazzálc 
Ez volna rövid körvonala egy oly é r t e l IH e s nevelésnek, melyben 
minden emberi teremtménynek részesülni kelleue ; és ezzel hzen
fogva kell haladni az c r k ö l c s i nevelésnek. A J1Jily mértékben 
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gya.rapszik a gyennek ismerete, abban a mértékben kell megtani
taní, hogy azt miként használja .lól, s miképpen fordítsa azt al. 
emberiség javára. Ugy kell ismernie a világot, mint Isten világát 
és mint egy kört, a melybell ő a leg\"onzalmasabb viszonyokba 
lépendő embertársaival. A humanitás lelkét kell bögy szivja minden 
tanulmányából. A földirat tanitásánál a különböző nemzetek anyagi 
és erkölcsi viszonyait, szükségeit, előnyeit és jellemző sajátságait, 
az éghajlatnak, tengereknek, folyóknak és hegyeknek azok jellemére 
és foglalkozásaikra befolyó hatását kell felmutatni, még pedig ugy, 
hogy érdeket keltsünk benne az ember iránt, bár boI lakjék is ez. 
A történelmet mindig alTa használjuk, bogy a fiatalság erkölcsi 
ítéletét folytonosan gyakoroljuk, hogy l'okonérzetet keltsünk benne 
az emberiség sorsa iránt, hogy boszankodást és irtózatot ébresz
szünk benne az önző nagymnígyás és hatalomvágy iránt, mely oly 
hoszszasan áztatta a földet vérrel és könynyekh1. Az erkölcsi he
lyes érzésnek nem csak az egyes tantárgyak tanításánál való 
ébresztésére kell szoritkoznuuk. Az erkölcstannak nevezetes részét 
kell tenni minden gyermek t:mulmányának. A kormánynak kiválóan 
kell eszközöIni az erkölcstan egy külön ágának tanitásclt. Az állam által 
állított minden iskolának különösen kötelesnek kellene lenni, hogy 
tanitsa a polgár kötelességeit az állam iránt, magyarázza meg a. 
szabad intézmények alapelveit, és az ifjuságot felvilCtgosodott haza
fis ágra vezesse. A bölcs nevelés természetéről és czéljál'ól röviden 
és töredékesen előadott e nézetekből is megtudhatjuk annak a hi
vatásnak méltóságát, melyre az bizva van, és annak fontosságát, 
hogy számára az állalll legjobb tehetségeit megnyerjük. 

Átnézvén a nevelés terjedelmér61 szóló ez ujjmutatásainkat, 
látjuk, hogy egy igen fontos tárgyat elhagytunk. Azt mondók, hogy 
fl. tanitó l;ötelessége a gygrmek lelkét erőteljes munkásságra ser
kenteni. Többet kell tennie. Neki arra kell törekedni, hogy [l, gyer-, 
mekben kielégithetlen tudásvágyat teremtsen, hogy felébreszsze a , .. 
tanulmányozási hajlamot, hogy a tanulást neki örömélvezetté te-
gye, s ez által oly ösztönt hf' ltsen az ifju szellemében, mely akkor 
is tartson, midőn az iskolai tanit ás ruegszünik. A jó tanitót nem-
csak arról lehet megismerni, hogy növendékeiben felébreszti az 
önmunkássági ösztönt, hanem arról, hogy azon tudattal távoznak 
az ő gondozása alól, bogy az ismereteknek csak alapot raktak és 
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eltökéltenvágyakodnak tovább képezni magul{at. Hogy nn.luuk a 
tanitcís nagyon alsó fokon áll, annak ]l'gbizonyosabb jele uz, hogy 
az ifjuság az iskolai tanitás végezté\'el ugy yélekcd ik, hogy értelmi 
1l1ivelődése már b evégződött, s felbgy II szélesebb ismeretek és 
magasabb igazságok utáni folytonos és i?rtlyes tö rekYéssel. Le:ínyaink 
tizenhat, fiaink tizennyolcz, vagy hu:;z éres kOl'llkban már b e y é
g e z t é k neveltetésöket. Az iskola valódi czéJ.ja pedig abban áll , 
hogy a nÖH'Ild6ket képessé teg~' e s elkészibe arra, hogy egész éle
tén át tanuljon; és ha <.'z igy Yan, b nem látja át, hogya tanitói 
hivatal széles és maga.sb szellemü, megnyerő 1ll0(lo\'ll embereket 
krivetel, vagyis nHls szóklml, oly mivelteket , a milyeneket a túrsa
dalomban csak találni lehet.. Ha a tanitó főkötelessége a hajhászás 
és begyalwrhís yolna; ha az iskola szoba czélja az volna, hogy a 
növendékek agyába bizonyos mértékü életnélküli ismeretet er0sza
koljon, hogy a gyermeket géppé tegye, hogy ellenszenvet l,eltsen 
benne a könyvek, szellemi munkásság és ismeretek szerzése iránt, 
akkor lehetséges lenue a tanitót azon elvek szerént választani, 
melyek jelenben hazánk nem lds részében az iskolai ha tóságokat 
vezérlik. Akl,or az nz ember, a ld tud o]\'asni, irn i, számolni és 
korb,icsolni, számithat azokra az előnyökre , melyeket most nagyon 
is gyakran élvez. De ba az emberi lény ralamivel több mint egy 
tuskó vagy vadállat, ha vannak neki oly képességei, melyek Isten 
gyermekének mutatják, és lIemes te\'éken)' ség s folytonos tökélete
sités végett adattak neki, ugy it dolgok jobb rendénel. kell közöt
tünk kezdődni, és igazán felvilágosodott emberekre liell bizullnk it 

nevelés munkáját. 
• 

De a tanításon kivül a tnnitókuak egy 1ll.tS kötelességök is 
van, mely hasonlóan azt követeli, hogya min:lt, bölcs és erényes 
emberek közül választassallak. Nekiek éppen ugy kell kOl'lmínyozni 
tudni, mint tanítani. Fenn kell tnrtaniok a relldet., s ennéli'ogm 
különböző nemti büntetéseket kell szabniok. Tudjuk, hogy némely 
philanthropok mindenféle büntetést szeretnének szülJlüzni az isko
lából. Nem akaljulc lebeszéI ni iparkodásaikról és reményeikrő l ; de 
attól tartunk, hogy ennek az átalakulásnal, ideje még nem jött el, 
s a mig a családi bölcs fegyelem hiány{tban oly sok helyteleu gyer
mek kerül a tanitó keze alá, ez kénytelen lesz fL nyájassúgon és 
józan okossága n Jdviil kényszereszl{özöket is hasznlíll1i. Attól tar-
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eltőkélten vágyalwdnak tovább képezni magultat. Hogy nálunk a 
tanit!\s nagyon alsó fokon áll, ann ak lrgbizonyosabb jele az, hogy 
az ifjuság az iskolai tunit,ís végeztével ugy vélekedik, hogy ér telmi 
mivelődésc már bevégződött., s felhagy :.L szélesebb ismeretek és 
magasabb igazságok utáni folytonos és ~ rélycs törekvéssel. Leányaink 
tit:enhat, fiaink tizennyolcz, vagy II 118Z é\'es koruk ban már b e v é
g e z t é k neveltetésöket. Az iskola valódi czélja pedig abban áll , 
hogy a növendéket képessé Legye s elkészitse arra, hogy egész éle
tén át tanuljon; és ha ez igy Yan, ld nem látja át, hogy a tanitói 
hivatal széles és magasb szellelllü megnyerő modom embereket 
kr'vetel, vagyis má,s szóklw.l, oly miveltekel , a milyeneket a társa
dalomban csak talcílni lehet. Ha a tanitó fők öt.ele ssége a hajhászás 
és begyalwrlcls volna ; Ila az iskola szoba czélja az volna, hogy a 
növendél{ek agyába bizonyos mértékü életnélküli i mel'etet erŐsza

koljon, hogy a gyermeket géppé tegye, hogy ellenszenvet I,eltsen 
benne a könyvek, szellemi munkásság és ismeretek szerzése iránt , 
akkor lehetséges lenne a tanitót nzon elvek szerént választani, 
melyek jelenben hazánk nem kis részében az iskolai hatóságokat 
vezérlik. Akl\Ol' az az ember, a ki tud olvasni, imi, számolni és 
korbcícsolni, számithat azokra az előnyökre, melyeket most nagyon 
is gyahan élvez . De ha az emberi lény valamivel több mint egy 
tus\<ó vagy vadállat, ha vannak neki oly képességei, melyek Isten 
gyermekénel{ mutatják, és nemes teyékenység s fo lytonos tökélete
sités végett adattak neki, ugy a dolgok jobb rendének kell közöt
tünk kezdMni, és igazán felvilágosodott emberekre kell biznunk a 
nevelés munkáját. 

• 
De a tanitáson kivül a tanitólmak egy mtÍ,s kötelességök is 

van, mely hasonlóan azt követeli, hogyamivelt, bölcs és erényes 
emberek közül választass:lI1uk. Neldek éppen ugy 1,ell kormányozni 
tudni, mint tanitani. Fenn kell tartaniok a rendet, s ennélfogva 
különböző nemü büntetéseket kell szabni ok. Tudjuk, hogy némely 
philanthropok mindenféle bün tetést szeretnének szúmiizni az isko
lából. Nem akaljuk lebeszéI ni iparkodásaikl'ól és reményei kről ; de 
itttól tartunk, hogy ennek az átalakulá,snak ideje még nem jött el, 
s a mig a családi bölcs fegyelem hiánytÍ,ban oly sok hely tel ell gyer
mek kerül a tanító keze aJ ií, ez kénytelen lesz a nyájass<Ígon és . , 
Jozan olwsságol1 ldvlil Mnyszereszközöket is hasznIUni. Attól ta r-
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tok, hogy It büntetést lehetetlen kikerülni; de mindnyájan &l'ezzük. 
hogy sokllal megfontolt abba n, igazságosabban, értelmesebben és 8. 

gye rmek jellemébez illőbben hell alkal mazni ; ennélfogva reá lehet-e 
Clt bilni, mint jelenleg van oly tanitókra, kik lélekben és szi\'
ben magok is fegyclmetlenek? A testi büntetés jelenleg csaknem 
minden fi u-, sőt sok ' leányiskolánkban is megvan. Meglehet, bogy 
szükséges. De nem kell-e minden szülőnek biztositva lenni az iránt, 
hogy gyermeke nem Jmp oly verést, mely bölcseség, igazság és 
jóság nélkül szabatott reá ? És a tanító feddhetetlen jellemén kivül 
mi bjztositha~ja őt ez ellen? Sok gyászos következéseit láttuk az 
esr.telenül alkalmazott testi büntetésnek. Tudjuk, hogy egyetlen ve
rés eIidegenitett gyermeket apátóJ, elkeseredéssel töltött el tanitója,
és eJkedvetlenitett a tanulás és ismeretszerzés iránt. Lehetetlen 
azért tartózkodás nélkül adni gyermekeinket egy szenvedélyes ta
nitó keze alá, a lü saját indulatával nem birván, természetesen 
másokat sem képes kormányozni; vagy oly gyenge és ügyetlené 
!.l lá, a ki nem birván bölcs szilárdságg!.lJ, kegyetlenséggel]{ell azt 
pótolnia. Bámulatos, mily gondtalanul teszik ki némely szülők gyer
mekeil<et testi büntetéseImelL Törvényeini{ kizárták a testi bünte
tést büntető l<önyvünl<ből, és a gonosztevő ki van véve e méltat
lan ság alól. De hány fiu van kitéve korbácsoló hajdunak oly iskola
tanító személyében, it ld a fegyelem egész titkát a korbácsban 
hiszi. Az islwlai fegyele III minősége nagy befolyással van annak 
erkölcsi hatására. Oly tanu16, ld naponta hat óráig kénytelen egy 
érzéketlen, erőszakos, szenvedélyes és igazságtalan tanitó magavi
seletét nézni és szavait hallgatni, a bűn iskolájába jár. Folytonosan 
embertelenséget, szívtelenséget és igazságtalanságot tanul. A többi 
európaiak I!-z angolokról azt tartják, hogy hajlandók a kegyetlen
ségre. Köznépéről azt mondják, hogy az állatok iránt ldméletlen, 
veszekedéseiben kegyetlen, s üItetvényeseik abban a szomoru hirben 
á'lnak, hogya hollandiak kivételével, Nyugot-Indiában a legroszabb 
uraknak tartják. Méltó megfontolásra, hogy vajjon ezeket ,a hibákat, 
ha valósággal léteznek, nem lehet-e legalább részben az iskolákban 
még 1l108t is szokásos fékte len és barbár verésnek tulajdonitani: 
AllyUyi bizonyos, hogy az iskolai fegyelemnek nagy befolyása van 
a gyennek jellemére, és hogy egy igazságos, szelid és jóindulatu 
tanító, a ki a rendet oly módon tartja fenn, melyet tanitványai 
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erkölcsi érzése helyesel, folytonosan áraszt.ja maga l{öriil saját 
erényét. Nem rt legfelvilágosultabb embt'rek osztályáb61 l,e11-e tehát 
választani tanitóinht? 

V állalatunk határán , C'ngedtessék meg még csak egy észrevételt 
tennünk a tal1it6k tulajdonait illetől eg . Nagyon fonto s dolog, hogy 
ők képesek legyenek a szülőkkel !(ÖZl'cmunldlni a vall ás o s ér
zésnek a gyerrne1,bC'l1 való felébres7.tösérc. Igen természetesen, mi 
!l em akarjuk bevinni az iskolába azokat a fele kezeti l,ülön saját
ságokat, melyek a IW'esztény világot megosz tják. De a legtágabb 
trtelemben vett vallást tanitani I,ell. Közvetitve minden tantárgy
gyal öszsze I<cll l,ötlli. A természet és emberis(5g történelme által 
a fiatal lelket el l, cll vezE'rehd a mindenség teremtöjéhez és kor
mányzójához; sőt a I\ ere::;zténysé~ gyakorlati elveinek és sr.ellemé
nek tüzetes tanitása elrnulaszthatlan. Nem ismerünk hivatást, 
mely nagyobb bölcseséget igényeIne mint c tanitás; csak jó és 
bölcs emberekre lehet annal{ teljesítését ruházni. 

Tudjuk, hogy az ezel<ben foglalt nézetek ellen azt fogják fel
hozni, hogy eRak nagyon kevesen képesek oly tanitót fi?etni, a mi
lyent mi ajánlottunlí. De azt hi::;zszük, hogy nagyon sokan vannak 

, 

olynnol\, kik ha szilárdul akarnak, s maguktól megvol1l1l1k anynyit, 
a l11f'nynyit l, elJ, bizonyosan képesek lesznek jó tanitókat tartani ' 
gycrme1<eik mellett. A többiek is tegyék meg a magukét, vegyéli szí
vökre ez ügyet s bizonyosan oly javulást eszközölnek, a milyent 
eddigelé nem reméltek s tán nem is gyanitottak. Elismerj ük, bogy 
észl't'vételdnk kiválóan a gazdagabbakra vonatkoztalL Ébreszszünk 
csa;;: ezen osztályban érdel,et a nevelés iránt, és alkalmazzuLIk je
lentél<enyebb s('gédesz\(őzöket annak előmozditásám, s meg va

gyunk győződve, hogy minuenik osztály nevel tetése haladni fog. A 
hazában levő képességek mind inJ,ább inkább fognak a tanítói hi
vatal felé fordulni, s ennek jótékonysága az egész társadalomra el 
fog terjedni. 
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