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A D A L É K A K Ö Z É P I S K O L A I R E F O R M K É R D É S É H E Z . 

Világrészünk majdnem minden civilisált államában sűrűbben és 
sűrűbben tűnnek föl oly mozzanatok, melyek kétségtelenné teszik, 
hogy napról napra nagyobbodik azok száma, kik a középiskola mai 
szervezetével nincsenek megelégedve. Culturéletünk mozgalmainak 
felületes áttekintésénél is szembeötlő' ezen jelenség. Hol oktalanul hol 
okosan; majd komolyan majd elmésen ; de egyre fokozódó határozott
sággal ítélik el a jelen középiskoláját szóval és Írásban, privátim és 
publice. 

Valamely vélemény helyességének ugyan nem kritériuma elter
jedtsége dimensiója ; hangoztatásának erélye sem bizonyítéka valósí
tása szükségének ; de tagadhatat lan, hogy nagyon elterjedt és erélye
sen hangoztatott nézetek, akár helyesek akár tévesek, előbb vagy 
utóbb befolyást nyernek a társadalom praktikus élettevékenységének 
irányára. Ennélfogva a felületes szemlélő által is észrevehető hatás, 
melyet a mai középiskola kíméletlen bírálatát vagy föltétlenül elma
rasztaló ítéletét tartalmazó sajtótermékek és bizalmas levelek, magán
beszélgetések és nyilvános oratiók a társadalom különböző rétegeiben 
gyakorolnak, annak félre nem ismerhető jeléül tekinthető, hogy a 
középiskolai reform kérdése a szakkörök discussiójának szűk keretéből 
az actuális életérdekek tágas sphaerájába jutott . Ez egyfelől örven
detes, másfelől aggasztó körülmény. Örvendetes, mert a közérdeklődést 
végre-valahára ismét oly társadalmi tényező felé tereli, mely roppant 
fontossággal bir mindenütt és seholsem oly figyelem tá rgya mint a 
minőt megérdemelne; aggasztó, mert az actuális érdeksphaerában fel
merülő ellentétek rendszerint oly válságot idéznek elő, mely míg 
lefolyásában mindig alterálja a társadalom érdekcomplexusát, addig 
következményeiben soha senki által ki nem számitható. 

De ilyen körülményekkei szemben sem az öröm sem az aggoda-
Magy. Phil. Szemle. X. évf. I. füzet. \ 
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lom nem a situátiónak. megfelelő' kedélyállapot, hanem egyedül a 
kitartó törekvés elfogulatlan itélethozásra és a fölismert helyesnek 
határozott érvényesítésére. £z a felmerülő társadalmi problémák meg
oldásának és a bennök mindenkor meglevő, habár sokszor alig észre
vehető ellentét kiegyenlítésének néha hosszú, de mindig czél hoz vezető 
útja. És a megoldás és kiegyenlítés sikerének érdekében akár az 
elmélet akár a gyakorlat terén serényen munkálkodniuk elutasitha-
ta t lan kötelessége a társadalom azon elemeinek, melyek magasabb 
eszmék fölfogására érzékkel birnak, az eszmevalósitás szükségének és 
következményeinek mérlegelésére eléggé képzettek és a társadalmi 
tényezők bonyolult kölcsönhatásának játékában öntudatos szereplők. 
Mert meg nem oldott társadalmi problémák és ki nem egyenlített 
socialis ellentétek mindenkor bontó ereje romlással fenyeget oly élet
alakokat is, melyek épségben tartása okvetetlenül szükséges ; mint
hogy egyfelől ugyanazon társadalom által nem ismételhető történelmi 
munka productumai; másfelől kizárólagos biztosítékai ama javaknak, 
melyek birtoklása és megőrzése minden egyes életének erkölcsi érté
lvét emeli; megszerzése és tökéletesítése minden emberi együttlét igazi 
c/.élját képezi. 

Azonban kétségtelen, hogy socialis problémák megáldása a jog
folytonosság megszakítása és a társadalmi egyensúly fölbillentése 
nélkül még akkor is szerfölött nehéz munka, ha czélja nem is a sub-
limált műveltség postulatumának, hanem csak a tényleges szükség
letnek kielégítése. Ugyanis köztudomású dolog, hogy minden reform
nak első sorban a vele ellentétes önérdek áll útjába. Ha pedig az 
önérdek nagyértékű társadalmi javak védőjének szerepét ölti magára 
és az elfogult gondolkodásmód systematisált tekintélyre támaszkodik, 
akkor velük szemben, ha külön-külön állanak is ellen, a győzelem 
mindig bizonytalan, ha meg egyesülten, a vereség mindig bizonyos; 
ynert ellenállásuk támogatásban részesítendőjogos önvédelemnek, vagy 
elismerésre méltó kötelességteljesítésnek, megtámadásuk elfojtandó, 
n 'áptalan velleitásnak, vagy megtorlást érdemlő merényletnek tűnik 
föl a társadalom be nem avatott, tehát óriási többségben levő tagjai 
előtt. Hozzájárul még az is, hogy a reformok gyakorlat i kivitelének 
mindenkor és mindenütt ellenálló akadályok elhárításánál aligha 
könnyebb feladat, annak minden kétséget kizáró eldöntése: mikor 
válik valamely reform életbeléptetése a közérdek elutasíthatatlan 
követelménvévé ? 
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Az világos dolog, hogy nem egyéb üres formák eltörlendő cul-
tusánál az olyan intézmények fentartása — ha mindjárt tiszteletre 
méltó pietásból is — melyek a társadalmi organismus változó élet
folyamatával ellentétbe jutván, nemcsak szükségleteinek kielégítésére 
képtelenek, hanem életeró's szerveinek functiójátis paralysálják bénult 
tagokként nehezedvén rájuk. Csakhogy ennek tudása concrét esetekre 
alkalmazva távolról sem képesít egyszersmind annak megállapítására: 
csakugyan elvetendő üres formává lett-e valamely társadalmi intéz
mény ? Es ezen kérdés megoldásának nehézsége annál nagyobb, minél 
gazdagabb a társadalom tagoltsága, benyolultabb tényezőinek köl
csönhatása, áthatóbb statuált jogrendje. 

Hogy valamely társadalmi tényező kemény és sokféle támadás 
tárgya, szintén nem szolgálhat a teendők érdemében irányadó tájé
koztatóul. Mert a társadalmat alkotó elemek érdekiránya gyakran 
ellentétes és mindig szerteágazó ; a sociális intézmények feladata 
meg az érdekek divergálása és ellentétessége daczára az együttlét 
lehetőségének föltételét képező társadalmi egyensúly biztosítása ; mi 
az egyedi akaratnyilvánulás mindig nyomásnak érzett korlátozása 
nélkül lehetetlen lévén : mindenkor lesznek olyanok, hói kisebb hol 
nagyobb számban, kik a sociális élet valamely alakjával nincsenek 
megelégedve. 

Mindazáltal a reformok gyakorlati kivitelét akadályozó ellen
állás korántsem oly nagy baj, mint az, ha éppen azok, kiknek már 
társadalmi helyzetükből folyó kötelesége a hatáskörükben felmerülő 
nehézségek eltávolításán fáradniok, a végzendő munkát szerfölött 
nehéznek tudván, ebben egyszersmind felhatalmazást látnak arra, 
hogy előle kitérjenek; akár úgy, hogy egyre halogatják, akár úgy, 
hogy a kivitel kötelezettségét és a vele járó felelősséget másokra 
áthárítani törekednek. Ilyen magatartás irreparabilis kárt okozhat a 
társadalomnak. Mert eltekintve attól, hogy hivatalbeli kötelességmu
lasztás vagy a képesség vagy a kötelességérzet hiányára vall, köztu
domás szerint egyik is, másik is társadalmi bajok bő forrása, —• 
actuális érdekű reformok életbeléptetése azon kérdések közé tartozik, 
melyek megoldásának halogatása siettetése azon veszélynek, hogy 
bogukat nem az elfogulatlan, önzetlen és higgadt tetterő oldja meg, 
hanem azon gyakori társadalmi hevületek valamelyike vágja majd 
ketté, melyek fölpezsdülése néha bámulatosan merész tettekre ragadja 

1* 
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ugyan az embereket, de az elfogulatlanság, önzetlenség és higgadtság
szavát többnyire elnémítja. 

Actnális érdekű-e nálunk a középiskolai reform ? azon kérdések 
közé tartozík-e, melyeket kettévágni semmi szín a lat t nem szabad, 
hanem meg kell oldani'? mindezek tüzetesebb vizsgálását már' csak a 
rendszeresség kedveért értekezésem keretébe illőnek tartanám, ha 
ebbeli fáradozásom nem volna merőben fölösleges. 

De az. 
Amióta Trefort Ágoston, röviddel ezelőtt még közoktatási poli

tikánk vezetője a cLa question du latin» az ő initiativájára eszközölt 
magyar fordításával közzétett levelében ministernél ritka nyíltsággal 
mind a középiskolai reform actualitását, mind ama mű eszméinek 
praktikus értékét constatálta és elhamarkodott reformtörekvés insi-
nuatiója ellen határozottan tiltakozott : azóta elfogultság nélkül sen-
kisem vonhatja kétségbe, hogy a mi középoktatásunk terén is mer.ül-
tek föl oly jelenségek, melyek a mellett tanúskodnak, hogy a közép
iskola functiójában, a mint nemcsak nálunk, hanem európaszerte nyil
vánul, csakugyan kell valaminek lennie, mi egyfelől a modern társa
dalmi élet szüségleteivel ellentétben állván, reformot követel; más
felől eddig határozottan körülvonalozva kimutatható nem lévén,türel
mes kitartással végrehajtandó vizsgálatot kivan. 

A dolog tehát tulajdonképen úgy áll, hogy oly bajt kell gyó
gyítani, mely érezhető ugyan, de mivoltában ismeretlen. Mind a ter
mészeti, mind a társadalmi organismusoknál gyakran előforduló eset. 
Vájjon orvosolható-e az ilyen betegség? Miért nem ? ha pontos diag-
nosisát megállapítani sikerül. Azonban ennek megállapításához koránt
sem, elegendő' csak annak jóllehet szellemes vagy okadatolt oonstatá-
lása, bogy a betegség symptomáit mutató szerv functiója abnormis ; 
okvetetlenül szükséges még annak lehetőleg világos meghatározása 
is, micsoda normális functiót követel tőle azon organismus életfolya
mata, melynek egészébe a beteg szerv tartozik. 

Ki ezen kérdés tisztázása előtt gyógykezel, vagy lelkiismeretlen 
kuruzsló, vagy jóhiszemű ignorans. És úgy látszik, hogy ezen kérdés 
még nincs eléggé tisztázva; mert a középiskolai reformra vonatkozó, 
nálunk és másutt közzétett, különben nagybecsű véleménynyilvání
tások inkább a követett rendszer hiányainak resumé-jét, mint annak 
élesen körülvonalozott formulázását tartalmazzák : mi és mennyi volna 
hát az, a mit és a mennyit társadalmunk, életfolyamata jelen phási-
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sában, a középiskolától kielégítendő szükségletként követelni kény
telen ? 

De ezen kérdés tisztábahozatalának föltétele egyrészt ama 
káros befolyás forrásainak kutatása, melynek érvényesülése a társa
dalmi élet egészségének érdekében megakadályozandó; másrészt ama 
tényezők megállapítása, melyek hatása a társadalom egészséges fejlő
dése czéljából előmozdítandó; m e r t e nélkül sem a középiskola felada
tának meghatározása, sem ezen feladat megoldásának módja meg nem 
állapítható. 

Noha nagyon is érzem, hogy ezen munka sikeres végrehajtásá
hoz a társadalmi organismus bonyolult tényezőinek és szövevényes 
kölcsönhatásuk re j tett útainak sokkal mélyebb ismerete szükséges, 
mint a minővel én rendelkezem : mégis megpróbálkozom vele. Nem 
mintha bizonyos volnék abban, hogy az új, mit mondó vagyok jó is, 
hanem mert egyrészt szabad társadalomban kinek-kinek elvitázhatatlan 
joga közérdekű kérdésekhez hozzászólni; másrészt, mert azzal is vélek 
a közügynek szolgálni — mi ismét kötelesség — ha csak annyit 
sikerül is k imutatnom: hogy a középiskolai reform'kérdése sokkal 
complicáltabb, semhogy akár egyes factorai — fájdalom! gyakran 
vaktában véghezvitt variatiójával, akár egésze puszta kritikájával 
ínég lehetne oldani. 

I. 

Korunk egyik általánosan vallott nézete, hogy a múlt egy tár
sadalma sem közelítette meg a jelen culturájának színvonalát. És a 
gazdagon tagolt, viszonyaiban bonyolult, tevékenységében sokoldalú 
modern társadalmi élet csakugyan oly jelenség, melynek rendszerét 
és pompáját szemlélve könnyű a hiányokat és fogyatkozásokat feledni, 
és nehéz elhinni, hogy voltak volna korok, melyek a miénknek nem 
maradtak a lat ta . Pedig az elfogulatlan történelem tanúsága szerint, 
a múlt nem egy társadalma örvendett az életalakulás ugyanazon 
ékességének és rendjének, melyet a jelen kizárólagos birtokául szere
tünk tekinteni. 

A szenvedés forrásai sem voltak hajdan mások mint most. De 
azért egy korszak sincs megkülönböztető jelleg nélkül. 

A jelenkor szelleme, reflexiójában önmaga fölött, kizárólagos 
sajátosságául ama romboló, de egyszersmind alkotó felvilágosodást 
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ismerte föl, mely minden előitélet uralmának és alaptalanul érvényes
nek megdöntésére törvén, mind az egyes, mind a társadalom életét. 
határozott czéltudatossággal alakítja át. 

A korunkat jellemző kritikai szellem a renaissance elvetette 
magból kelt ki. Támogatva a fölfedezések és a kiséretükben járó nagy
szerű változások által előidézett mindent merészlő hevülettől, és a 
már föltalált könyvnyomtatásban hatalmas eszközt birván: oly ellen
téteket támasztott, melyek mind küzdelme, mind kiegyenlítése csak 
erejét fokozta. Intensiv feszítésének végre a társadalmi élet egy alakja 
sem ál lhatott ellen, úgy hogy jelenleg az ő hajtása mindaz, mivel 
büszkélkedni szeretünk és mit röstell énünk kellene; mitől tar tunk és 
mit remélünk. Es a mióta hálás gyermeke az újkori természettudo
mány, a kölcsönös érintkezésre és egymás megértésére számtalan 
módot talált, azóta a bontó és folyton újból alkotó felvilágosodás 
hatalmát nem korlátolhatja sem politikai, sem vallási, sem nyelvi határ. 

Ezen egyetemesség szintén kizárólagos jellemvonása a modern 
civilisatiónak. Mert az ókorban föltűnt culturák, összekötő kapcsok 
hiánya miatt, nemzeti határok között m a r a d t a k ; a középkorban a. 
közös hit sok és különféle népet kapcsolt ugyan össze, de a mívelő-
dés i t t-ott nyiló virága azért nem hozott a hitközösség valamennyi tagja, 
által élvezhető gyümölcsöt, mert a szellemi kölcsönhatás közegei töké
letlenek voltak és nem értek messzire. Most azonban a földkerekséget 
behálózó forgalom, az eget-földet kutató tudnivágy és a civilisatorius 
missio tudatossága, támogatva az újkori technika akadályt nem ismerő 
csodaeszközeitől, a modern culturát nemcsak egymástól egészen elütő 
nemzetek közt terjesztette el, hanem egyszersmind arra is képesítette-
őket, megteremtvén a nélkülözhetetlen külső föltételeket, hogy a 
közössé vált művelődés tartalmának gazdagításán különleges nemzeti 
temperamentumuk megtartása mellett munkálkodhatnak. Ezen a eul-
tur-érdekek közössége által létesített solidaritás nagy áldás és nagy 
szenvedés forrása egyaránt ; mert a peripheriájában levő tagokat egy
séges egészszé fűzvén össze, egyetemesen érzetté teszi úgy az egészség 
gyönyörét, mint a betegség fájdalmát. 

A modern cultura roppant térbeli elterjedése és azon körülmény, 
hogy különböző temperamentummal biró és nagy népek részesei: szmt& 
lehetetlennek tüntet i föl, hogy a művelődési munka valaha megakad
jon és a műveltség világosságát a barbárság sötétsége váltsa föl. 
A megszerzett javakat a civilisatio határán túl lakó barbárok alig 
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veszélyeztethetik már, még a távol jövó'ben sem; mert a jelenkor 
hatalmi eszközökkel bó'ven ellátott harczkészsége még akkor is ele
gendő' lenne minden támadás biztos megtorlására, ha a befolyás ereje, 
melyet a civilisált országok nagyjából valamennyi világrész sorsára 
gyakorolnak, nem vövekednék is többé. Művelődésünk tehát külsőleg 
sokkal tágabb alapra van vetve, semhogy még nagy áradat hullámai 
is elboríthatnák. Minthogy azonban a modern cultura sem ért el oly 
összeredményt, melylyel, mint a történelmi munka utolsó gyümölcsé
vel végleg beérhetné: belsőleg a további fejlődés folyamatában bizton 
várható oly ellentétek fölmerülése, melyek kiegyenlitése kemény tusák 
nélkül nem történhetik meg. Sőt a jövő ezen erruptióinak aknái 
máris készülnek. De a civilisált társadalmak szervezete remélhetőleg 
erősebbnek fog bizonyulni, semhogy oly robbanás történhetnék, mely
nek omladéka visszahozhatatlanul temetné el a modern cultura leg
szebb virágát, a humánus gondolkodásmódot. Mert a modern huma-
nismus szakadatlanul gyűjtvén éltető fénysugarakat, úgy a tudományos 
kutatás legjobb eredményeiből mint az emberiség változatos történel
mének mindinkább világosodó ismeretéből ; nemkülönben a cultur-élet 
sokoldalú és gazdag tapasztalatából; valamint a korlátolt nézetek 
egyoldalúságát kíméletlenül irtó szellemi kölcsönhatás egyre nagyob
bodó általánosságából: műveltségünknek nemcsak durvaj támadás által 
meg nem semmisíthető sublimátuma, hanem beláthatatlan távolságra 
világító napja is, mely míg egyaránt süt igazakra és gonoszokra, addig 
a hová csak elhat, létesíti ama életkörülményeket, melyek közt a 
«létért való küzdelem» ütötte sebek sajgó fájdalma enyhül és elvisel
hetővé válik. 

De ama szálak, melyek az emberiség különböző részeiben véghez
menő fejlődési folyamatok közt kölcsönhatást közvetítvén, egyetemes 
művelődési processust létesítenek, közvetítői egyszersmind azon bajok
nak, melyek minden emberi együttlétben annál bizonyosabban merül
nek föl, minél inkább nagyobbodik az emelkedő cultura következtében 
a kielégítendő szükségletek sokasága és különfélesége. 

A cultur-élet viszonyainak bonyolult egymásrahatásából kelet
kező törekvések okvetetlen ellentétessége elsőben is oly problémákat 
támaszt, melyeket megoldatlanul hagyni nem lehet, mert nagy 
veszélyt idéznének elő; de melyek megoldásánál minden elkövetett 
hiba végzetessé válhatik a társadalomra nézve; a mennyiben könnyen 
indít meg oly áramlatot, mely a rendezett emberi lét legszükségesebb 
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alapjai ellen is fordul. És az ilyen áramlatok romboló natása nem 
localisálható; mert eltekintve attól, hogy a modern cultura peripheri-
ájába tartozó tagok kölcsönhatásának közegei sokkal erősebbek és 
számosabbak, semhogy összeszakításuk lehetséges lenne, már az élet
körülmények hasonlóságának is következménye, hogy mindenütt támad
nak oly elemek, melyek érdekeik érvényesítését a fennálló társadalmi 
tényezők megsemmisítésétől vagy megváltoztatásától remélvén, azon 
életalakokat sem kímélik, melyek nélkül rendezett emberi társadalom 
még nem létezett. Minthogy továbbá cultur-nemzet számba csak az 
megy, melynek társadalmi szervezetében mindazon óletalakok létesülnek, 
melyekről a közmeggyőződés azt tartja, hogy a műveltség elutasít-
hatat lan követelményei: természetszerű, hogy a művelődés bizonyíté
kául szolgáló intézmények létesítésén mindazon nemzetek munkálkod
nak, melyek fejlődésükben annyira haladtak, hogy elismerésüket mint 
műveltek joggal ambitionálhatják. Ámde ezen munka mindig súlyos 
áldozatokkal jár, a nélkül, hogy az áldozatok meghozatala a sikert 
biztosítaná. Ugyanis szerfölött nehéz lévén annak előleges elméleti 
megállapítása, milyeneknek kell valamely nemzet géniuszához illő 
életalakoknak lenniök, a tévedés minden társadalmi újításnál nagyon 
könnyű. 

Az életkörülmények hasonlósága a cultura peripheriáján belül 
úgyszintén az eló'bbrehaladt nemzetek tekintélye, a hátramaradottak
ban az ember úgyis erős hajlandóságát az utánzásra oly fokra emeli 
hogy szinte el lenállhatatlanná válik. Kétségtelen, hogy az utánzás a 
művelődés egyik hathatós emelője, de csak úgy, ha annak gondos 
vizsgálata előzi meg: meg van-e az utánozandó társadalmi intézmény
nek megfelelő szellem is ? Mert különben megesik, hogy előbb lesz 
meg ^a forma, mint a képesség vele é lni ; minek aztán az a követ
kezménye, hogy a másunnan importált, de a nemzeti életnyilvánulás 
módjával ellentétes intézmény vagy haszontalan ballastként nehezedik 
a nemzetre, súlyával talán értékes hajtásokat nyomván el, vagy a 
művelődés folyamatát oly irányba tereli, melyben az eredmény a nem
zeti genius denationalisálása, a nélkül, hogy képessége a cultura tartal
mának kifejtésére fokozódnék. 

Volt-e a modern társadalmi életnél jobb? lehetetlen a történelem 
elfogulatlan ismeretén alapuló Ítélettel végleg eldönteni; de hogy az 
összes megszerzett életjavak és a boldogabb jövő koczkáztatása nélkül 
nem tar tható fenn mind az, mit korunk merész krit ikai szelleme főleg 
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a társadalmi élet ama nagy alakjaiban létesített, melyekben az ember 
intellectualis és aesthetikai, polgári és jogi, erkölcsi és vallási tevé
kenységének eredményei lerakodnak: azt a társadalom minden öntuda
tos tagja érzi, ha a teendők iránt nincs is tisztában. 

Az emberi szellem mindig egyforma természete közös gyökere 
azon különböző és örökké elő hajtásoknak, melyek teljes kifejlődése és 
összekapcsolódása a műveltség egészét képezi. Ezen hajtások egyike 
sem különíthető el a többitől, minthogy valamennyi egy törzszsé nő 
össze, melynek ágai annyira keresztezik egymást, hogy szinte lehe
tetlen őket külön-külön eredetük pontjáig követni. Mindazáltal a tudás 
az, melyet a szellem fejlődésének történelmében az első hely megillet; 
mert habár a művészet, erkölcs és vallás semmivel sem kisebb a 
tudásnál, fejlődésük terebélyessége és biztonsága mégis attól föl van 
tételezve, mennyire képes a tudás a valóságot uralma alá vetni és 
magának önlényegéről, czéljáról és eszközeiről számot adni. Es korunk 
szelleme nagyon kedvez azon törekvésnek, mely a tudás t nemcsak a 
szellemi fejlődés történelmében, hanem az ember életében is az első 
helyre akarja ju t ta tni . Ha ez az emberi élet egyéb szellemi szükség
leteinek elhanyagolása nélkül történik, nem kárhoztatható. De ha a 
tudomány, elkapatva azon nagyszerű sikerektől, melyeket kivált a 
természetben működő erők törvényeinek megismerése által napjaink
ban aratott , azon világképnek is nekiront, melyet szemlélve a kedély 
háborgása csillapul, fájdalma enyhül és sóvárgása az élet szennyétől 
megtisztulni kielégítést ta lá l : akkor oly ellentétet létesít, mely az 
életet sivárrá teheti, a nélkül, hogy a tudománynak használna. 

Kielégíti-e vagy se a kider í tet t igazság az embeii szív ábrándos 
vágyait ? ahhoz a tudománynak mint a tiszta igazság t iszta cultusá-
nak semmi köze, mondják azok, kikben a tudományos vizsgálódás 
sikere a büszkeség daczát fölkeltette. Igazuk van; a tudomány ne 
keressen mást, csak igazságot; mert az bizonyos, hogy a világ össze
függését sokkal t isztábban deríti ki a tudományos vizsgálat, mint 
ama képek, melyeket a dolgok magasabb felfogása gyanánt, a közön
séges megismeréssel szembeállítani szokás. De azért ez még nem meg
hatalmazás arra, hogy a tudomány, vakon bízva korántsem kétség
telen föltevéseiben, világnézletének igazságát azon szinte kárörvendő 
következetesség fokával mérje, melylyel hiú ábrándnak, csalóka déli
bábnak nyilvánít még olyant is, minek hiányát az ember mindig 
gyötrő veszteségnek érzi. Műveltségünk fájának ezen fattyúhajtását, 
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nehogy túltengése az egész fa elsatnyulását okozza, okvetetlenül 
nyesni kell. És ebben közreműködni a tudománynak is érdeke, mint
hogy különben sírját ássa. Mert ha az igazság kiderítése nem egy
szersmind oly jónak létesítése, melynek birtoka az élet értékét fokozza, 
mire való akkor a tudomány? 

A modern világ kritikailag vizsgálódó szelleme, az élet minden 
ágának alakulását rationális alapokra fektetni törekedvén, a művé
szetben is létesített oly irányt, melynek terjedése, annak kétségtelen 
jele, hogy apadóban van azon források egyike, melyekből az ember 
magasabb életczélok kitűzésére és valósítására kedvet és erőt merít. 

Ugyanis művészeti elvül látszik mindinkább érvényesülni, és 
legkártékonyabban a művészet irodalmi ágában, hogy korunk műízlé-
sének abbeli követelménye, hogy a művészet realistikus legyen, csak 
úgy elégíthető ki, ha a műalkotás a valóság hű reproductiója. Lehet-e 
a művészetnek más feladata, mint akár a megélt, akár az ideális 
szépnek érzékitése megfelelő alakban ? nem tudom ; de hogy a nem
szép valóság a művészeti reproductio puszta hűsége által nem lesz 
széppé, az bizonyos; mert akárhogy vélekedjék is valaki a művészet 
lényegéről és feladatáról : a műalkotás értékének kritériuma mindig 
az általa előidézett aesthetikai hatás marad. Már pedig, hogy a művé
szet oly alkotása, mely a. nemszép valóság hű visszatükrözője ugyan, 
de egyéb semmi, aesthetikai hatást nem kelt, azt mindazok jól tudják, 
kik a szépészeti és nemszépészeti érzelem megkülönböztetésére képe
sek. Ezzel nincs mondva, hogy az ily művek tetszést nem keltenek; 
sőt ellenkezőleg. Csakhogy ezen hatás nem aesthetikai, mert nem 
fakad a szép eszméjének adaequat alakban való kifejezésének érzéki 
felfogásából, hanem azon congruentiából, melyet a felfogó subjectum 
belélete iránya és a műalkotás tartalma közt talál. Ezen congruentia 
észrevevése pedig azért idéz elő tetszést, mert kézzelfogható bizonyí
tékul szolgál arra, hogy az, mi az észrevevő beléletének irányt ad, 
nemcsak egyedül ő általa, hanem közönségesen követett, tehát álta
lánosan helyeselt norma. 

De ha a tetszés forrása ezen congruentia, a valóságot csupán 
csak híven reproducáló műalkotás, fejlesztőjévé és erősítőjévé válik 
okvetetlenül az érzékiség és önzés ösztöneinek, mert ezek az ember 
praktikus élettevékenységének eredeti és közönségesen érvényesülő 
rugói. Minthogy azonban magasabb czélok után induló élet csak az 
érzékiség és önzés megfékezése és alárendelése mellett lehetséges: 
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világos, hogy mindaz, mi ezen ösztönök erejét fokozza, egyút ta l csök
kenti azon alap szilárdságát és terjedelmét, melyen az eszmei élet
feladatok valósíthatók. 

A társadalmi élet legfőbb alakján, az államon, szintén vehető 
észre az újkor uralkodó szellemének hatalmas befolyása. Ennek tulaj
donítható azon követelmény fokozatos érvényesítése, hogy az állam 
berendezésénél az egyes legyen a kiinduló- és czélpont. Magában véve 
az állam kialakításának ezen elve , nem veszélyes ; sőt talán kizáró
lagos alapja oly társadalmi életnek, mely az ember teljes kifejlődését 
és a jólét legmagasabb fokát elérhetővé teszi. Mert helyesen értel
mezve és alkalmazva, oly állam létesítésére késztet, melyben az emberi 
együtt lét lehetőségének föltételei által vont határokon belül, kinek-
kinek éppen annyi jut a szabadságból és biztonságból, mennyi okvetet
lenül szükséges, hogy a társadalom minden tagja mindazon szellemi 
és anyagi javakat megszerezhesse és élvezhesse, melyeket az állam 
által el nem vi tatható jog alapján subjective igényel. 

De ha a társadalmi téren oly aspiratiók mutatkoznak, melyek 
az államtól nem annyira a szabadság és biztonság azon fokát köve
telik, mely az egyest jogosan megillető javak megszerzésére és élve
zetére elkerülhetlenül szükséges, hanem inkább azt, hogy maga az 
állam tegye az egyest ama javak részesévé : úgy ez annak félre nem 
érthető symptomája, hogy az egyedi élettevékenység intensitása éppen 
azon irányban csökken, melyben a rendezett társadalmi élet áldásának 
egyetlen forrása bugyog. Hogy pedig i lyen aspiratiók napjainkban 
föl-fölmerülnek és itt-ott acut válságot is idéznek elő, ki akarná 
tagadni ? Nem hiányzanak ugyanis bizonyítékok arra, hogy a külön
böző társadalmi osztályok érdekeik ellentétességéből származó harcza 
immár a politikai hatalomért való küzdelemmé válik, melyben a küzdő 
felek mindegyikét azon eltökélés vezérli, hogy győzelem esetén külön
leges vágyainak önzőn és kíméletlenül fog kielégítést szerezni a poli
t ikai institutiók egyoldalú kizsákmányolása vagy adaptálása által . 

Létezik továbbá oly áramlat is, mely egyfelől azt vitatja, hogy 
minden társadalmi rendszer csak annyit ér, a mennyiben viszonyai 
tagoltságával az egyes javára válik; másfelől meg azt bizonyítgatja, 
hogy a társadalom, souverain hatalmánál fogva, minden pil lanatban 
újból rendezheti á l lapota i t ; miből aztán nemcsak azt következteti, 
hogy minden történelmileg kifejlett, de az egyes tényleges szükség
leteivel ellentétben álló intézmény eltörlendő, hanem még azt is. 
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hogy az egyes elhatározásának önkényét a kialakult erkölcsi elvek 
és érintkezési formák meg nem szoríthatják és jogát a társadalom
ban meglevő összes léteszközökhöz, a magán vagyon fennállása meg 
nem szüntetheti. 

A felfogás helyessége, hogy a -társadalom mint egész teljes 
souverainitással állapíthatja meg életalakjai rendszerét, alig vonható 
kétségbe. Mindazáltal vannak formák, melyek megsemmisítésétől vagy 
gyöngítésétől mind az egyesnek, mind a társadalomnak őrizkednie 
ke l l ; nem azért mintha oly auctoritással bírnának, melynek a boldog
létre való törekvés alá volna rendelendő, hanem mivel a társadalmi 
élet eredeti alakjai, melyek ha forradalmakban összeomlanak, mind
annyiszor újból meg újból jegeczednek, világos bizonyítékául annak, 
hogy öntudatosan kellene őket valósítani, ha rendszerük, mint a 
sociális szervezet természetes tagosulása önmagától nem keletkezett 
volna a történelem folyamában. Ennélfogva a törekvés ezen formák 
megsemmisítésére nemcsak veszélyes, hanem czéltalan is, mert olyant 
akar megszüntetni, mit sem mással, sem jobbal nem lehet pótolni. 

A befolyás, melyet a modern világ kutató szelleme valóban 
bámulatos sikerei által honunk összes állapotaira gyakorol, a hit
életet sem hagyta érintetlenül. Lehetetlen ugyanis észre nem venni, 
hogy nagyon termékeny talajra találnak oly nézetek, melyek míg 
egyfelől éles discrepantiában állanak a keresztyén világfelfogással, 
addig semmiféle supranaturalis világrendet el nem ismernek. Elegendő-e 
ezen jelenség annak igazolására, hogy a természettudományokon 
nyugvó világnézlet meggyökerezése minden hitélet kiirtása ? Oly kér
dés, melyet csak az elfogultság tekinthet eldöntöttnek. De hogy a 
hitélet forrása megzavarodik, sőt ki is apad, valahányszor a tudo
mányos és valláserkölcsi tan közt ellentét merül föl, az oly igazság, 
melyet nemcsak a történelem, hanem a közvetlen tapasztalat is bizo
nyít . Minthogy azonban a vallási hit bensősége és az erkölcsi meg
győződés szilárdsága azon tényezők közé tartozik, melyek hiánya 
nemcsak magasabb életczélok kitűzését és valósítását teszi lehetetlenné, 
hanem a lelkiélet ama egyensúlyának és harmóniájának kifejlődését 
is, mely az élet boldogságának egyedüli alapja és a correct erkölcsi 
magatartás folytonosságának kizárólagos forrása: világos, hogy úgy 
a társadalom, mint az egyes érdeke mindannak elhárítása, mi egész
séges hitélet alakulását akadályozván, egyszersmind oly ellentétet 
támaszt az ember lelkében, melynek fennállása mellett az eszmei élet 
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czélokat szemmel tartani nagyon nehéz és erkölcsileg megbukni nagyon 
könnyű. Ennélfogva a küzdelem első sorban azon két ellentétes áram
lat ellen szükséges, melyek korunk erkölcsi életének alapjait egyaránt 
mossák alá; a mennyiben egyike is másika is a maga makacsul 
fentartott. de a másikkal ellenmondásban levő tanának elfogadását 
a rideg formaiság fegyvereivel kierőszakolván, meggyőződés helyett 
meghasonlást idéz elő a lelki életben ; mert a felfogó subjectum sem 
azt nem utasíthatja vissza, mit szemlélhető tények végtelen lánczolata 
határozott tudássá tesz, sem arról nem mondhat le, mit igaznak hinni 
elútasíthatatlan szükségletként érez. De ha a lélekben ilyen szakadék 
tátong, akkor lehetetlen oly erőd építése, mely ha egyébtől nem_ 
legalább attól óvjon meg, hogy az élet az érzékiség és önzés iszap
jával tel i tett hullámai el ne sodorjanak-; hisz az úgy sem kerülhető el,, 
hogy a nagyon magasra felcsapók egyike-másika be ne szennyezzen. 
Nincs másként ! — lelket átható vallás-erkölcsi meggyőződés hiányában 
az ember erkölcsi magatartása mindig ingadozó; mert praktikus tevé
kenysége i rányát az indalat változásai, az érzékiség és önzés ösztönei 
és az életkörülmények esélyei határozzák meg. És ha valaki ilyen 
állapotban az erkölcsi bukást elkerüli, úgy az nem érdeme, hanem 
szerencséje, a mennyiben csak azért maradt bícsületesnek, mert nem 
volt alkalma gazembernek lennie.' 

Nem az tehát a baj, hogy az ősrégi ellentét a hit és tudás közt 
ismét megújult, hanem az, hogy korunk ezen ellentét veszélyét elhá
rítottnak tekinti, ha a tudományban a megismerés által megállapított 
új elvek végső consequentiaját is elfogadja és az életben a hit és 
cselekvés régi szokásainak meutartását követeli. 

A kifejtettek alapján túlzás nélkül állítható, hogy a művelődés 
solidaritásából a modern civilisatio ^eripheriájában levő különböző 
társadalmak mindegyikére megbecsülhetetlen előnyök mellett, siilyos 
bajok is haramiának. A dolgok ilyetén állása minden öntudatos 
társaduimat a művelődési solidaritásból folyó előnyök kihasználására 
és a hátrányok elhárítására serkent. De sem az egyik, sem a másik 
nem sikerülhet, ha azon elemek, melyek tevékenysége a társadalmi 
élet nyilvánulásának i rányt ad, híjával vannak azon tulajdonságoknak, 
melyek a helyes és téves belátására, az életjavak értékfokának meg
határozására és a szükségesnek létesítésére képesítenek. És minél 
bonyolultabb valamely társadalom viszonyainak kölcsönhatása, egyen
lőbb az életjavak megszerzésének nehézsége és elágazóbb az igények 
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különfélesége : annál inkább válik a társadalmi lét föltételévé, hogy 
olyanok elegen legyenek és ki ne veszszenek, vezessenek és el ne tán
torodjanak, kiknek intelligentiája elég magas a téves és helyes meg
különböztetésére, erkölcsi érzéke elég finom az életjavak valódi érté
kének fölbecsülésére és akarat i erélye elég nagy annak keresztülvitelére, 
mit a különérdek csábító igényei közt a közjó követel. Minek kell 
történnie, hogy így - legyen ? Ezen kérdés megoldását minden társa
dalomnak keresnie kel l ; mert a civilisatio ta r ta lma fermentumként 
hatván, más és más életalakokat fejleszt az egyes társadalmi szerve
zetekben specificus szükségleteik különbözó'sége szerint. És a melyik 
hogy boldogul, olyan a sorsa; fenmarad, ha czélt ér, szétmállik, ha 
kudarczot vall. 

I I . 

K é t nagy mezeje van az embernek tevékenysége kifejtésére: a 
természet változatlanságában fenséges rendjével és a társadalom, viszo
nyai alakulásának izgató változatosságával. 

Az emberi tevékenység ezen színtéréin a siker nagysága és biz
tossága a rajtuk működó' erők és érvényesülésük megismerésének ter
jedelmétől és fokától függ. 

Mit az emberi elme az ég és föld vizsgálatában, a testek és 
életfolyamatok alakulásának magyarázatában, a természeti erők hatás
föltételeinek és összeköttetésük fölbontásából folyó következmények 
megállapításában eredményként kivívott : méltán képezi korunk büsz
keségét, a gondolkodók figyelmének élénk érdeklődéssel keresett tárgyát 
és a kutató szellemek merész kísérletezésének előszeretettel választott, 
mert legtöbb sikerrel kecsegtető mezejét. 

Ez nem áll ítható a társadalmi élet kialakításában elért ered
ményekről. 

Jóllehet a történelmi munka az emberi együtt lét minden alakját 
tökéletesítette, még sincs czivilizált társadalom, mely meglevő állapo
taival végleg beérne és feladatául ezentúl csak intézményei rendsze
rének biztosítását és értékesítését tekintené. Mert mindenütt van elég 
olyan dolog, mivel nemcsak büszkélkedni nem lehet, hanem mit hatá
rozottan röstellem kel l ; sok társadalmi jelenség érdekes ugyan, de 
aggasztó is ; végre nem hiányzanak oly áramlatok sem, melyek érvé
nyesülése a társadalmi fejlődés észszerűségébe vetett hitet ingatja meg. 
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Az általános hajlandóság mellett csupa tiszteletből korunk egyik 
bálványa, a ofait accompli» iránt, az események zavaros folyamának 
minden fölfreccsenő hullámát a megmásíthatatlan végzet nyilvánu-
lásául elfogadni: könnyen válik meggyőződéssé, hogy minden társa
dalomnak vannak életfolyamatától elválhatatlan bajai, melyek leg-
fölebb enyhíthetők, de gyökeresen nem gyógyíthatók. TJgy van-e vagy 
nincs? csak akkor volna eldönthető, ha a társadalom magaslatai és 
mélységei, szervezetének t i tkai és működési törvényei, tényezőinek 
hatásföltételei és romlásuk okai a tudományos megismerés követelte 
praecisitással meg volnának már világítva. De ettől, köztudomás sze
rint, korunk sociologiája még nagyon messze van. Mindazáltal kétségbe
vonhatatlan, hogy az emberi belátás és te t terő a társadalmi fejlődést 
irányozhatja és corrigálhatja. Minthogy azonban a meglevő hiba 
észrevétele könnyebb annak meghatározásánál, mi volna a valósítható 
helyes? a társadalom viszonyainak kialakítását czélzó tevékenység 
is inkább negatív és romboló, mint positiv és építő. Sőt megesik 
rajta, mivel valamely megromlott intézmény káros hatása igen gyak
ran előbb válik tűrhetetlenné, mint javításának módja ismeretessé, 
hogy vaktában fog a baj orvoslásához és az iparkodás hevében a 
rendezett emberi együtt lét legnélkülözhetetlenebb föltételei ellen is 
fordul; világos bizonyságát adván annak, hogy sem a társadalmi 
berendezés elvei nincsenek még eléggé tisztázva, sem azon formák 
megtalálva, melyek életbeléptetése a nyomasztó társadalmi állapotok 
javulását biztosan helyezné kilátásba. Igaz ugyan, hogy a socialis 
élet tagolására és berendezésére sohasem hiányzanak javaslatok és 
tervek, mintaképek és eszmények; csakhogy ezek kifogástalan logikai 
formaiságukat a tárgyi megismeréssel összetévesztvén, annál érték
telenebbek a gyakorlatban, minél inkább tételezik föl, hogy a kívá
natos eo ipso szükséges és valósítható ; mert ennek következtében mind 
a practikus politika követelményeivel, mind a társadalmi kölcsönhatás 
mechanismusának törvényeivel ellentétbe jutnak. A speculatio ez elvont 
productumainál többet ér kétségenkivül az adott körülmények és nem 
abstract elvek szerint alkotó phantasia, mely a tárdadaimi viszonyok 
bonyolult hálózatában meglevő bajok orvoslását, nem pedig eszmény
képek ecsetelését tekinti feladatául. 

Mint minden emberi munka, úgy a társadalmi élet kialakítását 
czélzó tevékenység sikere is határozott anyagi és alaki föltételektől 
függ, melyek, ha nincsenek meg, minden erőlködés hiábavaló. Ebből 
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önként következik, hogy a concrét politika annál sikerebb, minél 
képesebb egyrészt annak fölismerésére, mi a realisálható. mi az utópia? 
másrészt oly eszközök föltalálására, melyek a sociális eró'k és tények 
immanens törvényszerűségéhez alkalmazkodnak. 

De melyek az egészséges és észszerű, vagyis mind az alkotó 
részek, mint az egész jólétet biztosító társadalmi élet föltételei? 

Rogy a társadalomnak állammá kell válnia, mert ez kizárólag 
azon társadalmi alak, melyben az egyes joga érvényének, a többi 
emberi érdeket magában foglaló egyéb közösség meg fennállásának 
biztosítékát ta lá l ja : erre nézve nincs nagy véleménykülönbség. És egész
séges és termékeny emberi élet másként csakugyan nem lehetséges 
mint iigy, ha a társadalom lényeges alapjait, és pedig nemcsak nem
zeti lelkiismeretének általános jogelveit, hanem a helyzetének meg
felelő' igazgatás és egyéb életalakulások maximáit különböző alkotó
elemei változó hangulatának és ellentétes törekvésének egyensúlyt 
bolygató befolyása ellen erős, continnus és az igazságosság traditióit 
megőrző intézmények behozatala által biztosítja. Hogy továbbá min
den társadalomnak, mely nemcsak élni, hanem a művelődés folyama
tában sajátlagos tényezőként is akar érvényesülni, oly terr i tóriumra 
van szüksége, mely nem annyira szegény, hogy többoldalú élettevé
kenység kifejtését meg nem engedné, szintén igaznak elfogadott t é te l ; 
nemkülönben az, hogy a kölcsönös megértés általános közege csak 
egy nyelv lehet. De mihelyt ez a kérdés: mi kell a társadalom olyan 
szervezéséhez, hogy tagjainak mindegyike megtalálja benne az őt 
megillető szellemi és anyagi jólétet, úgy szintén életfejlődése szabad
ságát — mihez a jogot korunk humanismusa senkitől el nem vitatja 
— a nélkül, hogy ennek érvényesítése által a társadalom, mint egész, 
sem fennállásában veszélyeztetve, sem a részek által egyenkint végre 
nem hajtható, de okvetetlenül szükséges tevékenységében megbénítva, 
sem azon formák megőrzésében, érvényesítében és tökéletesítésében 
akadályozva ne legyen, melyek az emberi élet értékének kizárólagos 
biztosítékai ? — a vélemények és meggyőződések, elvek és theoriák 
sokasága oly nagy, ellentétességük és különféleségük annyira egy
másbafutó, hogy ezen egyvelegből csak a probléma bonyolult boga, 
nem pedig megoldásának módja domborodik ki. Akad-e valaki ez 
ágas-bogas kérdés megoldásának nyit jára? a jövő t i t k a ; de úgy látszik, 
hogy a megtalálására való törekvés még legtöbbre viszi, ha a társa
dalmi és természeti organismus analógiáját választja kalauzul mind-
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ama definitiók, hasonlatok, analógiák és symbolumok közül, melyekből 
a speculatio mélyelműsége a társadalmi élet functióit levezetni, ezen 
functiók végzésére szükséges orgánumokat meghatározni és szerves 
összműködésük normáit megállapítani törekedik. 

Ennek állításával nincs igaznak elfogadva Plató ugyancsak ezen 
analógiából elvont és általánosan ismert, de határozottan téves zár
lata, hogy a társadalom, vagy a mint ő értette, az állam, ugyanaz 
nagyban, mi az ember kicsiben; mert az analógia csak úgy helyes és 
termékeny heuristikus eszköz, ha belőle nem az analóg jelenségek 
constitutiv elemeinek qualitativ és quantitativ azonosságára, hanem a 
bennök érvényesülő törvényszerűség identitására következtetünk. En
nélfogva a természeti és társadalmi organismus analógiájából, — mely 
főleg abban nyilvánul, hogy mindkettő egységet képező szerves egész, 
melynek különféle életfunctiói differentiált és fokozati értékkülönbség
gel biró szervek által az egész ideája követelte norma szerint történ
nek, melyek rendszere annál gazdagabb, változatosabb és bonyolultabb, 
minél tökéletesebb az egész — nem az következtetendő, hogy a tár
sadalmi szervezet nem egyéb az emberi test physiologiai munkáját 
végző orgánumok összeségének utánzatánál, hanem az, hogy a társa
dalom jólétének sincs más formális alapja annál, melyen a természeti 
organismus egészséges élete alapul. 

Mit erre nézve physiologiai és biológiai, pathologiai és therapiai rész
letezés és bizonyítgatás nélkül állítani lehet, röviden összefoglalva annyi, 
hogy minden természeti organismus egészséges életének alaki föltétele 
az, hogy egyrészt a szervek functiója, teljességük és egyenkinti ép
ségük mellett, az egész ideája által követelt norma szerint egybevágóan 
történjék ; másrészt az, hogy az egész mindazt teljesítse, mit a szervek 
teljessége, egyenkinti épsége és egybevágó functiójuk norma szerűsége 
kíván. Ez által oly körfolyamat támad, melyben a két tényező mind
egyikének tevékenysége közvetetlenül nem a maga, hanem a másik 
szükségleteinek kielégítését eredményezi; de ennek daczára egyik is, 
másik is csak saját tevékenysége közvetítése által j u t h a t szükségletei
nek kielégítéséhez. Ennélfogva az lenne a legegészségesebb társadalom, 
melynek élete ilyen körfolyamaton alapul. És hogy ezen a természeti 
organismus egészségének alapját képező körfolyamat minden rendezett 
emberi együttlétben végbemegy, kétségbevonhatatlan tapasztalati t é n y ; 
de nem kevésbbé az is, hogy egyenletességében minduntalan meg van 
háborítva, még pedig az által, hogy hol az egyik, hol a másik ténye-

M. Phil. Szemle, X. évf. I. füzet 2 
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zője kelleténél többet követel és kevesebbet ad. Az ekként keletkező 
ellentét kiegyenlítésére a természeti és társadalmi organismus ana
lógiájából elvont alaki princípium útmutatást nem ad ; mert a két analóg 
tárgy, analógiája daczára, mind componensei mind egésze anyagi 
mivoltában különbözik. Ezen különbség szinte poláris, a mennyiben 
a természeti organismusnak csak egésze képez többé-kevésbé tökéletes 
egyedet, elért fejlettségi toka szernt ; a társadalmi organismus
nak meg mind megannyi alkatrésze többé-kevésbé tökéletes egye
diség. Továbbá minden egyes természeti szervezet csak egy egy
séges lény kizárólagos létformája, a társadalmi meg sok egyed közös
ségének alakja, miért is tévedés annak föltevése, hogy az egyes 
«én»-jén kívül van még subjectum vagy substantia, mely mint ccobjectív, 
világ- vagy korszellem» az emberi társadalom által nyilvánul. Ebből 
érthető egyszersmind az is, miért nem gondolkodik, nem érez, nem 
akar az ennyire fejlődött természeti organismus alkotórészeinek egyike 
Kern, csak egésze; és miért gondolkodik, érez és akar a. társadalmi 
szervezet alkotórészeinek mindegyike, csak egésze nem. 

A társadalomra tehát, czélja lehetetlenítése nélkül, nem vihető 
át a természeti organismus tagoltsága és physiologiai munkafelosztá
sának rendszerei De hogy a társadalom, alkotórészei és egésze javának 
létesítésénél, fejlesztésénél és biztosításánál' nem nélkülözheti a ter
mészeti organismus boldogulásának alaki föltételét, az annak consta-
tálásával igazolható, hogy ezen föltétel nélkül nemcsak társadalmi 
jólét, de társadalom sem gondolható. És észszerű emberi együtt lét 
gondolata csakugyan lehetetlen annak föltevése nélkül, hogy minden 
társadalom emberi egyedek sokaságának közössége, mely alkotó ele
meinek közös szükséglete szerint megállapított czélja által vezetett 
tevékenységét csakis a munkafelosztás alapján különödő orgánumok 
ál ta l fejthetvén ki : nemcsak azt kívánja, hogy ezek működése, teljes
ségük és épségük mellett, a társadalmi idea követelte normával össze-
v.'igó, hanem azt is, hogy az alkotórészek viszonya úgy egymáshoz, 
mint egészükhöz megállapított legyen ; mert a társadalom mint egész 
csak ezen föltételek mellett képes viszont mindannak tökéletes vég
zésére, mitől alkotórészei teljessége, épsége, működési normaszerűsége 
és viszonyuk határozottsága függ. 

Minthogy azonban a társadalmi élet föltételei a társadalmat 
alkotó elemek által realisálandók és minden feladat megoldásához a 
megfelelő képesség szükséges : természetszerű, hogy minden társadalom 
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tökélyi foka tagjai társadalmi képességének fokával emelkedik és esik 
minélfogva ezen képesség létesítése, tejlesztése és biztosítása a czél-
tudatos gyakorlati politika legfontosabb feladatainak egyike. Ezen 
feladat megoldása szerfölött meg lenne könnyítve, ha a társadalom 
elemei nem változnának, mert maradandóságuk esetében sem adaptá
lásukat a sociális követelményekhez nem kellene egyszernél többször 
eszközölni, sem az igényükhöz képest egyszer megállapított társadalmi 
berendezést újból meg újból átalakítani. De a társadalom elemei em
beri egyedek, melyek jönnek és mennek ; hosszabb-rövidebb fejlődésük -
ben különböző' értékfokot érnek el és életük minden phásisában más 
és más nézletekkel és igényekkel, törekvési irányokkal és érzelmekkel, 
erkölcsi meggyó'zó'désekkel és cselekvési képességekkel bírnak. Az életbe
lépők egyike sem hoz magával többet az emberi természet képességei^ 
nek és fogyatkozásainak, szükségleteinek és szenvedélyeinek az egyiknél 
erősebb, a másiknál gyöngébb csirájánál, melyből egyaránt fejlődhetik 
jó és rossz végtelen fokozati scálában. Végre életpályája kezdetén 
senki sem tud jogról és kötelességről, erényről és bűnről, megoldandó 
feladatokról és valósítandó eszmékről. 

Ennyire különféle és különböző értékű, váltakozó és átalakuló 
fllemek mechanikus munkával csak aggregátummá szoríthatók össze ; 
de minden ízében összefüggő egészszé vagyis társadalommá csak akkor 
alakulhatnak, ha előbb a kölcsönhatás oly viszonya fejlődik ki közöt
tük, mely míg egyfelől fejleszti bennök a társadalmi élet követelte 
tulajdonságokat, addig másfelől úgy kapcsolja össze tevékenységüket, 
hogy ennek következtében az egyes erejét meghaladó czélok elérése 
is lehetségessé válik. 

Annak bebizonyítására, hogy ezen processus minden társadalom 
keletkezésénél érvényesült, nem nehéz történelmi tényeket és concret 
példákat találni, habár a társadalmi élet kezdete annyira előzte is 
meg a rá vonatkozó reflexiót, hogy ez a sociális alakulás összes 
együtthatóit most már nem képes kimutatni, a közbeeső idő nagysága 
és a megtörtént, de többé meg nem állapítható változások sokasága 
miatt. Azonban ennek tüzetes tárgyalása elmaradhat, midőn nem a 
társadalom alakulása, hanem ez képezi a fejtegetendő t á r g y a t : micsoda 
tulajdonságokkal bírjanak és micsoda tevékenységet fejtsenek ki a 
társadalmat alkotó egyedek, hogy különféleségük, értékkülönbségük, 
váltakozásuk és változásuk daczára egészséges társadalmi élet mégis 
lehetséges legyen ? 
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Ha a társadalmat alkotó egyedek eredetileg sem oly tulajdon
ságokkal nem birnak. sem oly tevékenységet nem fejtenek ki, minőt 
a társadalmi élet követel, és a társadalmi crualificatióval mái' birok 
hosszabb-rövidebb idő múlva kidőlnek: akkor nyilvánvaló, hogy a 
társadalomba újonan belépő és benne fejlődő egyedek társadalmi qua-
lincatiójáról gondoskodni kell. Ezen feladat nehézsége a társadalmi 
élet fejlettségi fokának emelkedésével nagyobbodik ; mert a növekedő 
cultura a kielégítendő szükségleteket nemcsak szaporítja, hanem sub-
limálja is, minek következtében a kielégítésük végett teljesítendő 
munka nemcsak sokszorozódik, hanem complicálódik is, úgy hogy vég
zésére egyre fokozódó képesség és bokrosabb tevékenység szükséges. 
A megadandó társadalmi qualificatio pontos meghatározása az élet las
san bár. de folytonosan, változó állapotainak követelménye szerint,, 
szinte nehezebb az egyed megfelelő kiképzésének munkájánál, amennj'i-
ben azt, elégséges-e vagy nem ? a társadalmi állapotok szüntelen 
változása miatt sem mathematikailag kiszámítani, sem concret példák
ban szemlélni, sem experimentumokkal kipróbálni nem lehet. Mindaz
által sem a reflexió, sem a gyakorlat i politika nincs magára hagyva 
ezen problémával szemben, mert az irányt, melyben megoldása kere
sendő, maga a társadalmi köztudat jelöli meg általános alaki elvek 
felállításával, melyek t a r t a m a és terjedelmi határozottság hiján sem 
vesztik tájékoztató értéküket, mindig egyetemesen érzett szükségletek 
kifejezői lévén. Természetes, hogy ezen elvek formulázása, még nem 
a probléma megoldása. 

I lyen régóta formulázott és mindinkább érvényesülő elvi köve
telmény, hogy társadalmi állást addig senki el ne foglalhasson, míg 
nem igazolja, hogy mindazon ismeretekkel bír, melyeket az á l ta la 
elfoglalandó társadalmi állás kíván. Ezen követelmény támasztásának 
általánossága és erélye arra enged következtetni, hogy senki sincs, 
ki egyetemes érvényesítésének szükségében kételkednék, még talán az 
sem, ki legkevésbé- felel meg neki. Ennélfogva annak külön kimuta
tása, hogy azon ismeretek teljessége nélkül, melyeket kitől-kitől az 
általa elfoglalt társadalmi hely követel, oly socialis ténykedés, minőt 
a társadalmi élet egészsége követel, csakugyan nem lehetséges, merő
ben fölösleges; habár az iránt, micsoda vonatkozás van ezen követel
mény gyakorlat i érvényesítése és a közjólét közt nincs is mindenki 
tisztában. 

Minthogy azonban ezen ténykedés csak akkor olyan, minőt a 
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társadalmi élet egészsége követel, ha azon munkakörök mindegyike, me
lyekre a társadalom a munkafelosztás alapján tagosul, a reá eső fel
adatot meg is oldja, és ehhez nemesak magának a feladatnak, hanem 
a munkakör a társadalmi élet egészéhez való viszonyának ismerete 
is szükséges : a szakismeret ennek hiányában még akkor sem teljes, 
ha a munkakör összes tá rgya inak és teendőinek elméletére és gyakor
latára ki is terjed. De a körülmények változása esetében az ekként 
kiegészített szakismeret is meddő marad, ha nem párosul vele ama 
leleményesség, mely mindannyiszor nélkülözhetetlen, valahányszor 
változó körülmények közt náluknál állandóbb ezé] elérése a feladat. 
Minthogy pedig az egyes munkakörökben érvényesülő tényezők és 

. körülmények a munkakör egész társadalmi életszükséglete szerint 
megállapított feladatánál gyorsabban vál toznak: az egyes szakkörökre 
hivatott egyedek kiképeztetése úgy vezetendő, hogy általa necsak a 
szakismeret teljessége, hanem ama leleményesség kifejlődése is biz
tosítva legyen, mely alapföltétele annak, hogy valaki a hatáskörében 
előforduló változások daczára az elébe tűzött czélt elérje. 

De mindez holt tőke, melyből a társadalom meg nem él, ha az egyed 
tettek lánczolata által forgalomba nem hozza. Mert bátor a munka
körök mindegyike a társadalmi életszükséglet á l ta l létesített orgánum 

is, ezen orgánumok functiója még sem egyéb alkotóelemeiknek meg
felelően combinált tevékenységénél. Ámde ezen elemek emberi egyedek, 
melyek készsége a tevékenységre mindig egyenesen arányos azon 
megfontolás eredményével: mennyiben érik el tevékenységük révén 
szükségleteik kielégítését, mert az emberi tevékenység indító rugója 
a szükségérzet és czélja az érzett szükséglet kielégítése. Hogy tehát 
az egyed által végzendő társadalmi tevékenység bizonyos legyen, a 
tettreképes egyednek is bizonyosnak kell lennie abban, hogy tevé-
l&aiysége árán szükségleteit kielégítheti. Ez többé-kevésbé minden 
észszerűen rendezett társadalomban úgy is van, minélfogva helyesebb 
azt. mit a köztudat ebben követe l : «ki nem dolgozik, ne egyék», így 
formulázni: ki dolgozik, egyék. 

Minthogy azonban a társadalmi jólét érdekében kifejtett egyedi 
tevékenység értékét nem a tevékeny egyed, hanem a társadalomban 
kialakult viszonyok kényszerítő hatalma 'állapítja m e g ; ellenben a 
szükségletek kifejlődésének subjectivitása nem korlátolható: oly ese
teknek, melyekben az egyedi tevékenység objectíve megál lapított 
értéke nem elegendő a subjective megállapított szükségletek kielégí-
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tésére, annál többször elő kell fordulniok, minél kevesebben vannak 
azok, kik szükségleteik complexusát nem az önzés, érzékiség és szen
vedély ösztönzése, hanem saját erejük és az életjavak valódi értéke 
szerint állítják össze. 

De annak tapasz ta la ta , hogy a végzett társadalmi munka a 
subjectiv szükségleti complexus kielégítésére elégtelen, annyira alte-
rá lhat ja az embert, hogy ennek következtében a közjólét követelmé
nyeivel össze nem egyeztethető magatar tás t tanúsít . Ezen m a g a t a r t á s 
különböző alakokat ölt, meg nem határozható á r n y a l a t o k b a n ; de 
valamennyinek egy a h a t á s a : a társadalmi jólét bilance-ának a 
romlása. 

Olyik jobban fél a lemondástól és az életküzdelemtől mint a 
haláltól és öngyilkossággal apasztja a munkaerőt. Olyik már meg
levő munkájához még mást is csatol és egynek sem felel meg kellően. 
Mások a nézetük szerint meddővé vált munkájukat olyannal cserélik 
föl, melytől több sikert várnak. Ezek közül sokan boldogulnak, de 
még többen csakhamar tapasztalják, hogy az életkörülmények meg
változtatása még nem javításuk. Mert jóllehet a modern társadalom nem 
akadályozza tagjait a munkakör szabad megválasztásában, sem egyé
niségük társadalmi érvényesítésében, az egyszer választott munka
körnek mással való fölcserélését, úgy hogy ebből sem az egyedre, 
sem a társadalomra kár ne háromoljék, a kialakult viszonyok nem 
igen engedik meg ; a mennyiben a folyton fokozódó igények az elő
készületet egy munkakörre is oly terebélyessé teszik, hogy többre 
kellőképen elkészülni nagyon bajos ; mihez még az is járul, hogy az. 
egyik szakkör teendőinek begyakorlása és megszokása rendesen alkal
matlanná tesz a másik teendőinek végzésére. 

Vannak továbbá olyanok, kik szükségleteiket leszállítják ugyan, 
de munkásságuk qualitását is ; mások meg, nem tudván lemondani, 
t i l to t t módon értékesítik tevékenységüket, hogy szükségleteik a becsü
letes munka ál ta l ki nem elégíthető többletét mégis kielégíthessék. 

A közjóléttel ellentétes magatar tás káros érvényesülésének meg
akadályozása végett, minden társadalomban vannak intézkedések, 
csakhogy ezek mindenkor és mindenütt elégtelenek ; mert sem a bün
tetés, sem a jutalom nem éri mindig a legméltóbbat, és ki t-kit 
egyenkint sem ellenőrizni sem a megfelelő magatar tásra kényszerí
teni nem lehet. 

A külső eszközök elégtelensége a társadalmi jólét által követelt 
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egyedi tevékenység biztosítására, náluk jobb és hatékonyabb eszköz 
alkalmazását teszi szükségessé. Nyilvánvaló, hogy belsőnek és olyan
nak kell lennie, melynek hatása a la t t az ember akkor sem vét a köz
jólét ellen, ha büntetéstől nincs mit t a r t a n i a és akkor is cselekszik 
érdekében, ha juta lomra nem s z á m í t h a t ; megteszi kényszer nélkül, 
mire vállalkozott és a t i l to t t ra ellenőrzés h iányában sem vetemedik 
Mindez meglesz, ha magának a társadalmi munkának a végzése válik 
szükségletté. Ámde a szükséglet, melynek erkölcsi tevékenység a 
kielégítése : a kötelességérzet. 

Tehát a szakismeret mellett a kötelességérzet is azon tulajdon
ságok egyike, melyekkel a tá r sada lmat alkotó egyedeknek birniok 
kell, hogy egészséges társadalmi élet lehetséges legyen. 

De a kötelességérzet tevékenységre késztető ereje teljesen érték
telen a társadalomra nézve, ha nem létesít oly te t teket , melyek ösz-
szefüggő lánczolata éppen annak valósítása, mit a közjólét az egyed
től követel. Minthogy pedig az, mivel az embernek a társadalmi jólét
hez hozzá kell járulnia sem készen nem található, sem szélhámosság
gal meg nem szerezhető, hanem csakis k i tar tó munkásság által léte
síthető ; és minden munka, sikere egyrészt föltételeinek számbavételét, 
másrészt ama sorrend betar tását követeli, melyet természete törvény
szerűsége előír :• a társadalmi életszükséglet á l ta l megál lapított czélok 
valósításának munkája sem nélkülözheti az összefüggő formális közve
títés teljességét. 

Az objectivitás ezen kényszere alól, a munka sikerének lehe-
tetlenítése nélkül nem lehet szabadulni. És ez az oka, hogy a szen
vedélyes önkény és henczegő elbizakodottság mindig kudarczot v a l l ; 
habár erőkifejtése néha nemcsak bámulat és kitüntetés, hanem tisz
telet és dicséret tá rgya . 

»Mindent a maga helyén és idején«, m e r t az egyedi rendesség 
és pontosság a társadalmi rendnek is bástyája, melynek omladozása 
annál nagyobb zavart idéz elő, minél gazdagabb, változatosabb és 
bonyolultabb a társadalom rendszere. De ha a pontosság és rendsze
retet formális erénye az emberi együt t lé t mind legnagyobb mind 
legkisebb dolgaiban múlhatat lanul szükséges, akkor nyilvánvaló, hogy 
ez is azon kellékek közé tartozik, melyek ténylegességének megkö
vetelése nem egyéb az egészséges társadalmi élet biztosításánál. 

Azonban még a szakismeret, kötelességérzet, rendszeretet és 
pontosság sem teszi teljessé az egyed társadalmi ([ualificatióját; mert 
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ennek birtokában sem lesz a társadalom megbízható tényezője, ha 
éllettevékenysége kifejtése közben nem alkalmazkodik azon normák
hoz, melyek betartását, mint az észszerű emberi együttlét föltételét 
az állam követeli. 

Annak szükségét, hogy az állami organismus által oly normák 
nyerjenek jogok és kötelességek alakjában objectivitást, melyek az 
egyeseket akaratuk érvényesítésének oly mértékű korlátozására kény
szerítik, hogy valamennyiük közös existentiája és jóléte lehetséges 
legyen, — soha senki nem tagadta, ki az ember erkölcsi fejlődésé
nek föltételeit csak sejtette is. De mihelyt ezen normák tartalmának 
meghatározására és kötelező erejük megokolására kerül a dolog: , a 
controversiáknak se hossza se vége. A magánjog még hagyján ! Ugyanis 
a változó viszonyok, melyeket az élet sora az egyes személyek közt 
létesít, csakhamar értetik meg kivel-kivel, hogy a magánjogi normák, 
legalább nagyjából az ember és a dolgok természetében meglevő ész
szerűség kifejezői, melyek kötelező erejének elismerése nemcsak azért 
szükséges, mert különben emberi egyedek sokaságának közös élete 
egyáltalán lehetetlen, hanem azért .is, mert nélkülök egyedi jólét nem 
gondolható. 

Másként áll a dolog azon törvényes határozmányokkal, melyek 
történelmileg kifejlődött viszonyok erejénél fogva az ember egész 
életére ké^^szerítőleg hatnak, habár kötelező erejük megokolására 
sem az ember rendeltetésének fogalma, sem a dolgok természete nem 
szolgáltat eléggé meggyőző érveket. Nagyon érthető tehát, ha a 
készség a közjogi normák betartására épp oly arányban fogy, a 
milyen arányban növekedik az egyéni szabadság általuk eszközölt 
korlátozása. 

Jóllehet a politikai intézmények nem bírhatnak az erkölcsi 
parancsok fenségével, és kötelező erejük sem terjedhet ki minden időkre 
megváltozhatatlanúl, a történelmi processus szüntelen haladása m i a t t : 
az, hogy valamely fennálló törvény méltánytalan vagy - terhes, ipso 
facto épp oly kevéssé ok meg nem tartására, mint a hogy nem okolja 
meg jogilag a törvényellenes eljárást az, hogy subjective előnyös 
vagy igazságos. De mivel minden állami szervezet nyomást gyakorol 
a benne élő egyedekre és az irányában támasztott igényeket egy sem 
elégíti ki teljesen : a hajlandóság a terhes politikai kötelezettségtől 
menekülni és az állami rend ellenére is az egyedi önkényt érvénye
síteni annál erősebb, minél gyöngébb azon érzelem, mely annak belá-
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tásából fakad, hogy a társadalmi lét veszélyeztetése nélkül még a leg-
igazságtalanabb törvény sem szeghető meg, míg jogilag fennáll és a 
legigazságosabb követelmény sem érvényesíthető, míg jogilag el
ismerve nincsen. Ezen érzelem, mely törvénytelenséget nem tűr, de el 
sem követ; mely «a másét nem bántja, de a magáét sem hagyja;» 
mely mind sérelmei orvoslását, mind követelései kielégítését csak a 
jog útján keresi, de ezen aztán rettenthetetlenül, ezen érzelem : — a 
törvénytisztelet. 

Mindezek összefoglalásából az tűnik ki, hogy a köz- és magán
jólét vagyis a társadalmi élet egészsége csakúgy emelkedhetik a lehe
tőleg legmagasabb fokra, ha a társadalom minden tagja a szakismeret, 
kötelességérzet, pontosság és törvénytisztelet együttességét birja és 
értékesíti. Ki ez ellen azt hozza fel. hogy ez oly ideál, mely soha 
sem volt valósítva és nem is lesz, annak tökéletesen igaza v a n ; de 
tévedne, ha ebből egyszersmind azt is következtetné, hogy valósításán 
munkálkodni hiábavalóság. Mert ha a történelem nem ismer is oly 
társadalmat, melynek minden tagja bevált volna, a mellett minden 
lapja tanúskodik, hogy azon társadalom volt mindig az életre leg
erősebb és a benne élő tagok a legboldogabbak, melynek ama ideál 
megközelítése legjobban sikerült; és hogy csak addig maradt olyannak 
míg az elért magaslaton fenn tudta magát tar tani . 

Nyilvánvaló ebből a tanulság. Csakhogy a tanulság és a reá 
fektetett tanács lehetőleg még kevesebbet használ egész társadalmak
nál mint az egyeseknél ha in abstracto marad; mert hogy foganata 
legyen, nem elég csak elvonni és osztogatni, hanem azt, kinek szól, 
előbb mind annak végrehajtására képessé is kell tenni, mi a tanulság 
és jó tanács tar ta lmát képezi. Ehhez a megfelelő eszközöket meg k e l l 
találni és ha megvannak, kellőképen alkalmazni, mert ez azon felada
tok közé tartozik, melyek megoldásának kényszerűsége ha előál l : 
egyszersmind a «lenni vagy nem lenni» kérdése is föl van vetve. 

I I I . 

A történelem nem ismer kort, mely a miénknél öntudatosabban 
törekedett volna úgy a haladás általánosítására, mint a jövő tervszerű 
előkészítésére. Korunk ezen előre törő szelleme mind elméleti mind 
gyakorlati vívmányait nemcsak kiki által igénybevehető közvagyonná, 
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hanem a haladás emelésének eszközévé is teszi czéltudatos számítással., 
T3zon gondolat uralma alatt, hogy az ember fejlődésének nincsen belát
ható határa. Midőn azonban a modern társadalom tagjainak műve
lődését vezetni és a jövő fejlődésének i rányt adni törekszik, és azt,, 
mit a műveltség tartalmául és a jövő alapjául tekint, egész erejéből 
és határozott tudatossággal terjeszti, ebben látván úgy a jelen bajai
nak egyedüli orvosságát, m i n t a boldogabb élet bekövetkezésének alap
föltételét : gyakran merülnek föl oly jelenségek is, melyek magukban 
véve a társadalmi élet javulása helyett inkább bajainak szaporodását 
árulják el; oksági összefüggésükben meg annak kétségtelen bizonyítékai, 
hogy abban, mit jelenleg a műveltség alatt értenek és terjesztenek, 
olyan is van, mi nemcsak fölösleges, hanem káros és nincs meg mindaz, 
mi nemcsak üdvös, hanem szükséges. 

Ezen aggasztó tapasztalat hatalma egyfelül a propagált művelt
ségnek alapul szolgáló eszmekör beható kritikáját idézte elő ; másfelől 
azon kérdéssel való foglalkozásra kényszerített minden czivilisált és 
öntudatos társadalmat : mi és mennyi volna az, a mit és a mennyit 
az ifjúságnak, mint a jövő hordozójának az iskolában nyújtani kell ? 
Mindeddig azonban sem ezen kérdés nem mondható megoldottnak, 
sem műveltségünk föl becsülése igaznak; mert az ezen dolgok tárgya
lása következtében fölszinre került és tágas körökben consistentiát 
nyert két fővélemény oly ellentétet képez, melyből könnyebb tényezői 
együttes helytelenségére, mint egyikök helyességére következtetni. 

Az egyik vélemény bivei azt vitatják, hogy a mutatkozó társa
dalmi bajok orvoslása és jobb jövő alapvetése csakis a modern eszmék 
következetes életbeléptetése és a velük ellentétbe ju to t t gondolatkörök 
kigyomlálása és az ezeken nyugvó intézmények kíméletlen eltörlése 
által eszközölhető; mert kétségbevonhatatlan tények hosszú sora iga
zolja úgy a mod*rn eszmék valósításának megbecsülhetetlen előnyeit, 
mint az elavult gondolkodásmód és institutiók káros hatását. Ezzel 
szemben a másik nézet szószólói azt bizonyítgatják, hogy korunk 
kedvencz eszméinek, ha nem is teljes kiirtása, de erős megszorítása 
és a történelmi fejlődés folyamatában kijegeczedett intézmények haté
konyságának fokozása és a régi ideálok ápolása képezi a társadalom 
mind mostani meggyógyulásának, mind további egészséges alakulá
sának egyedüli garantiá ját; mert fölös számmal vannak tagadhatat lan 
bizonyítékok nem csak arra, hogy a régóta kipróbált institutiók és 
ideálok gyöngítése vagy elenyésztetése pótolhatatlan veszteséget okoz 
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a társadalomnak, hanem a r r a is, hogy az új eszmék kíséretében min
denáron megakadályozandó romlás jár. 

Annak igazsága, mit ezen táborok mindegyike a maga j a v á r a 
és ellenfele rovására fölhoz, alig vonható kétségbe; de téved mind
kettő, midó'n egyike is, másika is törekvései meghiúsulásának okát 
nem önmagában, hanem ellenfele létezésében keresi; mert a fölszinre 
kerülő művelődési irányok üdvös vagy káros volta nem függ sem 
fennállásuk időtartamától, sem érvényük kizárólagosságától, "-"hanem 
attól összhangban vagy ellentétben állanak-e az élet azon követelmé
nyeivel és szükségleteivel, melyek általuk való kielégítése mind az 
egyes, mind a társadalom szellemi és anyagi jólétének nélkülözhe
tetlen föltétele ? De ha ez a műveltség értékének a mértéke, akkor 
nyilvánvaló, hogy teljes értékűnek csak az mondható, mely nemcsak 
nemes, a társadalom keretébe illeszkedő életczélok kitűzésére és való
sítására képesíti az embert a nélkül, hogy hiábavaló ábrándok, kielé
gíthetetlen vágyak és meddő törekvések zűrzavarába sodorná; hanem 
arra ' is, hogy magának «a létért való küzdelemben» az elérhető anyagi 
jólétet is kivívhassa, de az erkölcsi szellem és a kialakult érintkezési 
formák corrumpálása nélkül. 

Minthogy azonban a társadalmi élet történelmi processusának 
lefolyása közben a megélhetés föltételei minduntalan mások és mások 
a külső körülmények, a társadalmi viszonyok és a léteszközök vál
tozása következtében ; a tudás alapossága, a törekvés ethikai értéke, 
az ízlés finomsága, meg az igaz, jó és szép fölfogásának és érvénye
sülésének szintén-változó fokától függ: a műveltség vereté is más és 
más, a történelmi fejlődés egymást követő, de különböző phasisaiban, 
habár formális oldala a megoldandó társadalmi feladat ál landóságánál 
fogva mindig és mindenütt egy és ugyanaz. Minél egyszerűbb tehát 
az élet föltételeinek és alakjainak rendszere, alantasabb az erkölcsi és 
művészeti ideál, szűkebb a tudás h a t á r a és fejletlenebb a reflexió: 
annál szegényebb a műveltség ta r ta lma és színezete; rövidebb meg
szerzésének ideje és mesterkéletlenebb érvényesítésének módja. Az ilyen 
kezdetleges szervezettel és műveltséggel biró társadalmakban az egyed 
előkészítése és kiképeztetése az életre, nem igényel többet, mint a 
mennyit a közvetlen környezet útmutatása és példája valamint a 
meglévő életviszonyok mindenkor nevelő hatása nyújt. De ha a socialis 
életfolyamat azon phasísba jut, melyben mind az egyes, mind a tár
sadalmi egész, a haladás által sokszorozott és sublimált szükségletei 
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csak felosztott és mindamellett egymásra utal t munkával szerezhetők 
meg, a fölmerülő társadalmi bajok nem a természeti körülmények, hanem 
a társadalom állapotainak következményei; az egyes élete a létért való 
leleményes küzdelem alakját ölti magára ; a társadalmi állások különféle-
sége egyszersmind a gondolkodás, érzés és törekvés oly különböző
ségével is össze van kapcsolva, hogy az egyik életérdekét a másik 
nem érti ; a hódolatot a közhatalom iránt és az egyesek viszonyát 
egymáshoz nem a kegyelet és vérbeli együvétartozása érzelme sza
bályozza, hanem jogok és kötelességek bonyodalmas rendszere ; a val
lási hit bensőségét és közvetlenségét sokoldalú és skeptikus reflexió 
háborgatja és erkölcsi, magatartást csekélyszámú és körülvonalozott 
életpályák nem támogatják: akkor azon képzettség és készültség, 
melyre az embernek ilyen szervezetű és műveltségű társadalomban 
okvetetlenül van szüksége, hogy helyét kellően betöltse és joggal 
igényelt szellemi és anyagi jólétét biztosítsa, sokkal complicáltabb, 
terebélyesebb és művészibb, semhogy oly nevelés támogatása nélkül 
meg volna szerezhető, mely mig egyfelől tervszerűen fejleszti és gaz
dagítja a goldolkodást, nemesíti és finomítja az érzelmet, edzi és haj
lítja az akaratot a meglevő életviszonyok és kifejlődött ideálok köve
telte mértékben; addig másfelől a gondolkodás, érzés és akarás közt 

létesíti ama harmóniát is, mely nemcsak attól óvja meg az embert, 
hogy boldog létét másutt és másként keresse, mint a hol és a hogy 
található, hanem attól is, hogy az élet és világ kiszámíthatatlan erői 
ide-oda ne dobálják, összeköttetéséből kiszakított atomként. 

Hogy korunkban ilyen nevelésre nagyobb szükség van, mint ' 
valaha, ki vonhatná kétségbe ? De annál alaposabb érvek szólnak 
azon föltevés ellen, hogy a jelenkor követelte nevelésben a társadalom 
minden egyes tagja egyaránt részesíthető. Mert az elmélkedés egy
részt arról, hogy a történelem nem ismer periódust, melynek művelt: 
sége az egész emberiséget, vagy csak azon nemzet összességét is 
hatot ta volna át, mely legkiválóbb hordozója volt; másrészt arról, 
hogy nemünk tulajdonságai és képességei nagyon különböző fokokban 
vannak az egyedek közt szétosztva : azon következtetésre kényszeríti 
s,z embert, hogy még a legkedvezőbb körülmények között sem lehetsé
ges oly műveltség általánosítása, mely nem alapul csupán csak a termé
szeti temperamentum jelességén, hanem a dolgok ismeretén, az emberi 
életviszonyok és feladatok megítélésén, az embernek a társadalommal 
és a társadalomnak a világgal való összekötöttsége tudatosságán is. 
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De ha viszont megfontolás t á r g y a egyfelől az, hogy voltak korok,, 
melyekben a művelődés i ránt i érdeklődés nemes hevülete legalább azok 
összeságét r a g a d t a meg, kiknek tevékenysége akár helyzetüknél, 
akár tehetségüknél fogva i rányadó a tá r sada lomban; másfelől az, 
hogy nincs ember, kit megfelelő és idején a lkalmazott bánásmóddal a 
társadalom hasznos és boldog tagjává képezni nem lehetne : akkor 
még sem tűnik föl hiábavalónak ama törekvés, melynek ezélja egyrészt 
az erkölcsi durvaság, a szellemi tompaság, a test i nyomor korlátozása: 
másrészt az élet finomságának, az emberi feladatok tudatosságának, 
a társadalmi rend liyujtotta előnyök élvezésének általánosítása. 
És korunk egyik jellemző vonása és nem legkisebb dicsősége hogy ezen 
törekvés jelenleg öntudatosabb, intensivebb és terjedelmesebb, m i n t 
valaha. Igaz ugyan, hogy a művelődés folyamata most sem hasonlít 
a minden részében egyenlő gyorsasággal tovasiető hegyi csermelyhez^ 
hanem igenis a szabályozatlan alföldi folyókhoz, melyek vizének c3ak 
kisebb része halad szakadat lanul előre keskeny szalag alakjában, m i g 
nagyobb tömege lomha hömpölygése közben gyakran megakad és 
helylyel-közzel mozdulatlan mocsárrá válik : még sem vi tatható el 
korunktól, hogy az előző időszakok bármelyikénél sikeresebben győzte 
le a művelődés ál talánosításának az élet külső viszonyai bonyolult
ságából előálló akadályait . ; és jobban intézkedett annak érdekében, 
hogy a műveltséghez necsak egy kiváltságos kisebbség, hanem a tár
sadalom tagjainak összessége férhessen. De ha t a g a d h a t a t l a n is, hogy 
jelenleg az appará tus a műveletlenség mocsarainak kiszárí tására és a 
műveltség medrének k i tág í tására sokkal nagyobbszerű, mint az előző 
időszakok bármelyikében, az nagyon is kérdéses: a múltnál többet 
ért-e el a jelenkor a dolog érdemében ? Mert ezen kérdés nem dönthető 
el korunk javára annak puszta constatálásával. hogy életkörülmé
nyeink rendszere tagoltabb, léteszközeink számosabbak, tudományunk 
gazdagabb, erkölcsi elveink sublimáltabbak. vallási fogalmaink tisz-
tul tabbak és művészetünk, ha nem is tökéletesebb, de szellemesebb. 
Nem ezen fordul a dolog, hanem azon, jobban közelíti-e meg nevelési 
rendszerünk eredménye korunk műveltségének eszményét, mint a hogy 
a múlt civilisált társadalmai, feloszlásuk kezdete előtt az ő koruk 
műveltségi ideálját megközel í tet ték? 

Ezen a nevelés által megközelítendő ideál soha sem lehet egyéb 
azon superlativált kellékek és tulajdonságok ember alakjába foglalt 
egészénél, melyek együttességét a nevelő társadalomban a boldoglét 
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legbölcsebb, legerkölcsösebb és legszebb föltételéül tekintik ; mert neve
lés a la t t csak annak összessége érthető, mi a növendéket azon czélból 
tökéletesíti szellemileg és testileg, hogy a tökéletesedés segítségével 
lelki és anyagi jólétét megalapíthassa. Minthogy azonban a kellékek 
és tulajdonságok, melyek együttessége valamely társadalomban az 
egyéni boldoglét megalapításának föltétele, sem az egykorú különálló 
-társadalomban, sem ugyanegynek különböző phasisaiban nem azonosak 
a világnézlet, az erkölcsi meggyőződés, az esthetikai ízlés és a külső 
életkörülmények változandóságánál fogva: a nevelést meghatározó és 
vezető ideláok is mások és mások; miért is nincs végzetesebb tévedés 
annak föltevésénél, hogy az, mi egyszer valahol és valamikor bevált, 
eo ipso másutt és máskor is beválik. Ennélfogva minden nevelés helyes
ségének kritériuma egyrészt az, hogy oly eszmény vezesse és határozza 
meg, mely legalább azon kellékek és tulajdonságok egészéből áll, 
melyek a nevelő társadalom speciális viszonyai közt nélkülözhetetlenek 
a boldogulásra; másfelől az, hogy mindannak összesége legyen, mi a 
növendékben ama kellékek és tulajdonságok kifejlődését és a velük 
ellentétes életnyilvánulások elnyomását biztosítja; mert különben soha
sem éri el. mit elérnie pedig igazi feladata, hogy a műveltség, melyet 
eredményként fejleszt, ne csak csillogó ékszer, hanem az életboldog
ság megszerzésének hathatós eszköze legyen. 

Minthogy pedig korunk egyik legáltalánosabb és tapasztalati 
tények által is igazolt panasza, hogy a műveltség, melyet a divó 
nevelési rendszer fejleszt, nem fegyver «a létért való küzdelemben)), 
hanem legfölebb csak kétesértékű ékszer: megokolt a föltevés, hogy 
a jelenkor nevelése nagyszerű apparátusa mellett is helytelen, és hogy 
nem szeszély ötlete, ha valaki e tekintetben a múlt nem egy társa
dalmát a mostaniak elébe teszi. Ennek oka, mivel sem az életviszo
nyaink követelte műveltségi ideál, sem a valósítására használható 
nevelési eszközök nem ismeretlenek, csak az lehet, hogy azon intéz
mény létesítésére, szervezésére és fentartására, mely a modern társa
dalomban a nevelési munka legfontosabb és túlnagy részét végezvén, 
a felszínre kerülő műveltség veretét is meghatározza, oly tényezők 
érvényesítik befolyásukat, melyek akadályozzák, hogy saját eszméjének 
megfeleljen. 

A tapasztalat hatása alatt, hogy az iskola nem olyan, mint a 
minőnek kellene lennie, a mennyiben ritka egyértelműséggel magya
rázott és fölpanaszolt jelenségek hosszú sora bizonyítja, hogy az, mit 
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az iskola nynjt, fölötte megbízhatatlan compass cultur-életünk tenge
rén, első sorban azon intézetek lettek a nagy közönség érdeklődésének, 
a szakavatott kritika vizsgálatának és a közoktatási politika reform
kísérleteinek tárgyává, melyek növendékeiket azon életpályákra készí
tik elő. melyeken az egyedi tevékenység sikere és értéke a kifejtett 
intellectualis és erkölcsi fölényen alapúi. Az ekként keletkezett moz
galom által fölszinre emelt javaslatok és bírálatok, tervek és reformok 
gazdag sokneműségében megtalálható ugyan az életviszonyaink által 
postulált nevelési ideál korrajza, valamint annak demonstrálása, hogy 
főleg az iskolai nevelés középfoka reformálandó: de azon kérdés, 
vájjon a contemplált reform a fennálló iskolai rendszer tagoltságának 
és a dívó nevelési eljárás egymásutánjának meghagyásával vagy meg
változtatásával eszközlendő-e ? figyelmen kivül maradt. Pedig ezen 
kérdés eldöntésének szüksége annál égetőbb, minél inkább világítja 
meg a tapasztalat azon tényt, hogy annak, ki az életviszonyaink által 
követelt műveltség megszerzése végett iskolai kiképeztetésben részesül, 
oly tanodákat kell végeznie, még pedig általa meg nem változtatható 
sorrendben, melyek sem egyenkint, sem együttvéve nem képeznek az 
iskola eszméjének megfelelő egészet. 

Nevelés még a legprimitívebb társadalomban is van, iskola csak a 
civilisáltakban. Fejletlen életviszonyok közt maguk a szülők adhatják 
meg gyermeküknek azt, mire szüksége van, hogy legalább úgy tudjon 
élni, a hogy ők éltek. Ez a cultura emelkedésével lehetetlenné válik; 
mert civilisált társadalom életviszonyai közt egyrészt a képzettség, 
melylyel a nevelőnek bírnia kell, sokkal magasabb, semhogy hosszas, 
minden egyéb foglalkozást kizáró előkészület nélkül meg volna sze
rezhető ; másrést a nevelési munka annyira complicált, terebélyes és 
művészi, liogy csak az végezheti, ki a nevelést speciális hivatásává 
tette. De mivel azon indító ok, mely a kezdetleges társadalomban a 
szülőt gyermeke nevelésére készteti, a cultura emelkedésével még 
intensivebb; a szülői ház meg az élet fokozódó igényeinek megfelelő 
képzettség megadására mindinkább képtelenebb : minden a fejletlenség 
eredeti állapotából kibontakozott társadalom előbb vagy utóbb iskolát 
alapít okvetlenül. Az iskola tehát olyan intézmény, melynek kizáró-
lsgos feladata a reá bizott növendéket jövendő boldogléte czéljából 
azon képzettségre fejleszteni, melyet a családi kör már meg nem adhat, 
de az élet még a növendék önálló társadalmi tevékenysége kezdete 
előtt követel, mert utóbb a lét örömei és szenvedései, küzdelmei 
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és esélyei közt vagy épen nem szerezhető meg, vagy csak nagyon 
hiányosan. 

De ha ez az iskola feladata, és csak annyiban iskola, a mennyi
ben ezen feladatát megoldja, akkor tulajdonképen nincs is eszméjének 
megfelelő iskolánk ; mert hisz épen az a panasz, hogy iskolai rend
szerünk sok mindent képez növendékéből, csak oly egész embert nem, 
ki mindazt egyesítené magában, mire kinek-kinek van szüksége, hogy 
eultur-életünk viszonyai közt nemcsak egyéni boldoglétét építhesse föl 
öntudatosan és erkölcsösen, hanem önként és ingadozás nélkül végez
hesse azt is, mit a társadalom kitől kitől a közjólét érdekében követel. 

Az iskola tehát történelmi genesisében más lett, mint a minek 
eszméje sznrint kellene lennie. Megesik ez koronkint minden társa
dalmi intézményen. Ugyanis az életkörülmények folyton változó játé
kában új meg új, csakhamar általánosan érzett szükségletek támadnak, 
melyek kielégitésüket egyik vagy másik társadalmi intézménytől 
követelik. Ámde az új igények kielégítésére az előbb és más élet
viszonyok közt keletkezett intézmény megfelelő reform eszközlése nél
kül nem alkalmas. Minthogy azonban az egyszer beállt szükséglet 
annál intensivebb, minél tovább marad kielégítetlenül; a társadalmi 
intézmények reformja meg annál nehezebb, minél szövevényesebb a 
társadalom rendszere: sokszor kisebb baj, azt, mit a fölmerült szük
séglet kielégítéséül követel az erre leginkább kínálkozó intézményre 
szerves reform elkerülésével egyszerűen ráoctroyálni, mint addig várni, 
míg a szerves reform föltételei előállíthatók; mert ezen idő a la t t a ki 
nem elégített szükséglet ereje annyira nőhetne, hogy ellenében aztán 
a társadalmi érdekek egyensúlya nem lenne megvédhető. Természetes, 
hogy a reformot előbb vagy utóbb mégis keresztül kell vinni; mert 
azon intézmény, melyre új, de szervezetébe be nem illesztett feladatot 
rónak, ezen feladat kényszere a lat t természete szerint nem tagosul, 
hatván, abnormissá válik okvetetlenül. Ezen sors érte az iskolát is 
azon feladat kényszere alatt, hogy a mnlt meghaladott életviszonyai 
közt kialakult szervezettel a modern élet kezdetben lassan, majd gyors 
egymásutánban keletkezett igényeit kielégítse. 

A nevelésnek a nevelési czél és az ember szellemi és testi fejlő
désének törvényszerűsége által meghatározott fokai vannak, melyeket 
az elérendő siker koczkáztatása nélkül sem megkerülni, sem sorrend
jükben fölforgatni nem lehet ; miért is a nevelés fokozati sorának 
eleje, közepe és vége nem önkényesen megállapított felosztás, hanem 
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~a, nevelési eljárás szükségszerű változása által létrejövő tagosulás. 
De mivel az ennek következtében alakuló tagok viszonya egymáshoz 
változatlanul egy és ugyanaz, a mennyiben azon fejlődési fok elérése 
előtt, mely minden magasabb képzés egyetemes alapja absolute 
lehetetlen a fejlettség azon fokát elérni, mely az iskola által 
végeredrnényképen adandó képzettség nélkülözhetetlen föltétele: min
den iskola három egymástól megkülönböztethető, de egymást köl 
csönösen föltételező és szerves összefüggésben levő részre oszlik, 
melyek midegyike a munkafelosztás szükségének beállta után az 
iskolai nevelés differentiált, térbelileg elkülöníthető és mennyisé
gileg változtatható orgánumává válik. Midőn tehát az iskola azon 
korban, melyben az általa végeredményként adandó műveltségi egész 
a classicus nyelveken ós irodalmakon alapult, ezeket te t te középső 
fokán nevelési eszközének, akkor nemcsak az élet igényeit elégítette 
ki. hanem eszméjének adaequat módon szervezkedett is. 

Ámde azóta nagyot változott a világ ! 
A modern társadalom életviszonyai közt a meglevő munkakörök 

mindegyikében az egyedi jólétet biztosító és a közérdeket kielégítő 
tevékenység kisebb-nagyobb iskolai képzést követel. Ennek tapasz
talata, valamint az iskola értékének a culturával emelkedő fölbecsü
lése, arra kényszerítette a gyakor lat i politikát, hogy a közoktatás 
ügyét az ál lamkormányzat korában kifejlett ágai közé egyenrangú 
társul fölvegyo. Jóllehet az elfogulatlan krit ika készséggel ismeri be, 
hogy a jelenkor közoktatásának példátlan általánossága és alakgaz
dagsága első sorban a gyakorlat i politika az iskola i ránt a modern 
állameszme kifejlődése óta tanúsított érdeklődésének köszönhető, az 
sem tagadható, hogy épen ezen politikai érdeklődés következtében 
érvényesülnek az iskola természetes egységét bontó és eszmei műkö
dését háborító tényezők is. A gyakorlat i politika ugyanis nem annyira 
a nevelés ideálját, mint inkább a közjólét abbeli követelményét ta r tva 
szemmel, hogy megfelelően képzett egyének legalább azon munka
körökben működjenek, melyekben a szakképzettség hiánya nemcsak egye
seknek okoz azonnal érezhető és gyakran irreparábilis károkat, hanem 
a társadalmi egész fennállásának alapjait is ingatja m e g : imperative 
igényli az iskolától, hogy növendékét mindenekelőtt ama munkakörökbe 
vágó positiv ismeretek összeségével lássa el, a kötelességérzet, a pon
tosság és rendszeretet, valamint a törvénytisztelet kifejlődését a t á r 
gyilagos alapokon nyugvó és higgadt szigorral kezelt iskolai rend 
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hatásától \ árván. Minthogy az iskola eszmei feladata az életre elő
készíteni és annak hiányában, mit az államkormányzat közoktatási 
ága követel senki a meglevő és az egyes által meg nem változtatható 
viszonyok közt az életre kellőképen előkészítve nincsen, az iskola 
i ránt a szakképzettség és fegyelmezettség dolgában támasztott minden 
igény kétségtelenül jogos és föltétlenül kötelező. 

Az életviszonyok ezen kényszere az iskolai nevelés egy részének 
annyi ágra való osztását tette szükségessé, a hány iskolai képzést 
okvetetlenül követelő munkakör keletkezett. És mivel a szakképzett
ség folyton növekedő gazdagsága és bonyolultsága megokoltnak lát
tatja a föltevést, hogy elsajátítása irányának megfelelő iskolai elő
készület és értelmi fejlesztés nélkül lehetet len: a növendék beavatása 
a szakismeretek rendszerébe, az iskolai nevelés felső fokára került. 
De jóllehet a szakképzettség nélkülözhetetlen, még is csak töredéke 
a modern életviszonyok követelte műveltségi egésznek, mit ha a-; 
iskola meg nem ad, keveset ad. Ennek tapasztalata a szakképzett
séget kiegészítő műveltségi többlet, az úgynevezett ((általános művelt
ségű megadásának feladatát az iskolai nevelés középfokának ju t ta t ta 
szükségképen; mert erre sem alsó, sem felső foka nem volt volna 
képes; emez a szaktudományok terjedelmes fejlettsége, amaz a tanít
vány értelmi fejlettlensége miatt. Mivel azonban a modern társa
dalomban nincsen munkakör, melyben az iskolai képzettség az egyéni 
tevékenység értékét nem emelné; de igen is van sok olyan, mely 
megfelelő szakiskola nélkül maradt, a mennyiben a haladás processu-
sában beálló szükséglet kielégítésének eszközei azonnal elő nem 
teremthetők : az ekként fölmerülő probléma megoldottnak látszott, 
midőn a közoktatási politika a szakiskolákat nélkülöző munkakörök 
néhányában a működés jogosultságát a közép iskola sikeres látogatá
sához kötötte, a többire való előkészítés feladatát meg az iskolai 
nevelés alsó fokára hárította, mely ennek következtében szintén több 
különbözően tagolt ágra oszlott. De ennek érvényesítése az iskola 
természetes egységének fölbomlását és nevelése folytonosságának meg
szakadását eredményezte: mert ezen octroy az iskola előbb kialakult 
orgánumait más és más nevelési czélok valósítására kényszerítvén, 
valamennyi önálló és egymástól lényegesen különböző intézetté alakult, 
a nélkül, hogy egyikök is az iskolai nevelés eszmei feladatának meg
oldására képes egész iskolává vált volna. 

Kétségtelen, hogy ezen alakzatok, melyekre az iskola az élet-
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viszonyok nyomása a la t t oszlott, többé föl nem adható vívmányul 
veendők ; de ennek szükségszerűsége nem egyszersmind ok arra, hogy 
ama tanintézetek mostani szervezetükben és egymáshoz való viszo
nyukban megmaradjansk is ; mert minél több tapaszta lat i tény bizo
nyítja azt, hogy a növendék egyéniségének fokozatosan emelkedő' 
tökéletesedését még azon czélok teljes elérése sem biztosítja, melyek 
a modern élet fejlesztette különböző és egymást megállapított sor
rendben fölváltó iskolai intézetek nevelési munkáját irányítják, annál 
megokoltabb a föltevés, hogy ama czélok nem vágnak össze azon 
közbeeső fokokkal, melyekre a növendéknek az emberi természet fej
lődési törvényei á l ta l követett egymásutánban emelkednie kell, hogy 
az iskolai nevelés eszméjének megfelelő végezel el legyen érhető. 
De ha ezen föltevés alapossága márcsak azért sem tagadható, mert 
ellene föl nem hozható oly erős érv, mint a minő mellette az, hogy 
a növendéket átvevő felső intézetek nevelési eredményük hiányossá
gának főokát kivétel nélkül az átadó alsók nevelési munkájának elég
telen eredményében lát ják: akkor a végrehajtandó iskolai reform 
kérdésének nem lehet ez a helyes formulázása : a nevelési eszközök 
micsoda rendszere, tökélye és alkalmazása szükséges ahhoz, hogy 
az iskolai nevelést jelenleg végző intézetek mindegyike a történelmi 
processusban ráháramlott czélt minél bizonyosabban elérje ? — hanem 
ez : micsoda más czélokat kellene az életviszonyok ál ta l az iskolára 
octroyált, de a tapasztalat szerint kielégítő végeredményt nem biz
tosító mostaniak helyett az iskolai nevelést kezdő, folytató és végző 
intézetek elő tűzni, hogy ezek elérése egyszersmind az iskolai nevelés 
eszméjének megfelelő végeredmény elérésének is biztosítéka legyen ? 

A főgond ennek eldöntésében természetszerűen az iskola á l ta l 
adandó végeredmény tartalmának pontos és tiszta meghatározására 
fordítandó; mert a legtökéletesebb kivitel sem teheti jóvá a tévesztett 
conceptióból származó hibát. 

Nem lehet vita tárgya, hogy az iskola elé valósítás végett állí
tot t nevelési ideál praktikus értéke annál nagyobb, minél határozot
tabb és világosabb összefoglalása annak, mi az embert egyfelől egyéni 
jólétének erkölcsös fölépítésére képesíti ; másfelől készségét a társa
dalmi kötelmek lelkiismeretes teljesítésére biztosítja. Megállapításánál 
tehát nem ez az eldöntendő kérdés: miben áll az ember boldogsága 
és tökélye ? — hanem ez : milyennek kell az iskolából kikerülő növen
dék egyéniségének lennie, hogy nevelő társadalma meglevő életviszo-
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nyai közt boldogulhasson és a reá háramló kötelességeket teljesíthesse? 
De ha a nevezett ideál megalkotásánál ezen kérdés a kiindulási pont, 
akkor nyilvánvaló, hogy tartalmának alkotó részeit nem abstract 
elvekből, hanem a társadalmi viszonyokból és körülményekből kell deri
válni; mert az emberi törekvés czéljai és az ember rendeltetése felől 
kifejlődött különböző vélemények közül a köztudat csak azokat tart ja 
elfogadhatóknak, melyek egyrészt annak kifejezői, hogy a társadalmon 
kivül vagy annak ellenére sem az emberi törekvés méltó czéljai nem 
valósíthatók, sem az ember igazi hivatása be nem tölthető; másrészt 
annak, hogy az emberi törekvés, ha nem is legméltóbb, de kitől-kilől 
óhajtott ozélja az egyedi jólét, értve ez a la t t a kedély azon derült 
hangulatát, mely a subjective megállapított szellemi és testi szükség
letek kielégítésének eredménye: mi az ember igazi rendeltetésével, 
bármiben álljon is az, semmiképen nem ellenkezhetik. 

A modern társadalomban az egyedi jólét megszerzésének és 
állandósága biztosításának nélkülözhetetlen föltétele, a tökéletes jár
tasság a társadalmi munkakörök valamelyikében; nemcsak azért, mert 
a vagyontalant a szükséges léteszközök birtokába juttatja, hanem 
azért is, mert általa nyilik meg mindenki előtt a jól végzett munka 
és hiven teljesített kötelesség örömeinek tiszta forrása, melyből ki-ki 
igyék, nehogy életétől elundorodjék, lévén a belőle merített i tal a 
legjobb orvosság a «taedium vitae» elviselhetetlen betegsége ellen. 
Azonban a modern életviszonyoknak megfelelő nevelési ideál keretét 
korántsem tölti ki a szakavatottság. Egymagában ugyanis nem emeli 
az intelligentiát azon fokra, melyen az állam, az egyház a különleges 
nemzetiségi érdek és az általános művelődés és haladás, szóval a köz
élet egész mezején fölmerülő jelenségek megítélése, mérlegelése, egy
másra vonatkoztatása és mindezek alapján összefoglaló világnézlet 
megalkotása lehetséges. Már pedig az intelligentia ezen fejlettségének 
híján lehetetlen a védelem mindazon subversiv és mind az egyedet, 
mind a társadalmat közvetetlen veszélylyel fenyegető áramlatok ellen, 
melyeket korunk mindent bonczoló és semmitől vissza nem riadó szel
leme a tudomány, a művészet, a politikai és a hitélet terén megindí
t o t t és a gondolatközlés és egymással való érintkezés példátlanul 
tökéletesített és sokszorosított közegei mindenhová és mindenki föl
fogási köréhez vezetnek. A nevelési ideálban tehát a szakavatottság 
kiegészítője a philosophiai szellem, mint azon tulajdonság, melynek 
segítségével az igazsághoz vezető és a tévedések és lehetetlenségek 
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útvesztőjéből kivezető u t a t meg lehet találni. Ámde a philosophiai 
szellem oly fegyver, mely forgatójára nézve válik veszedelmessé, ha 
kedélye nem bir az aesthetikai érzékenység azon finomságával, mely 
a valódi, az emberi vágyás és törekvés méltó czéljait képező életjavak 
élvezésére és becsbentartására okvetetlenül szükséges. Ennek hiányát
nem pótolja sem az éles ész, sem a positiv ismeretek tömege; mert 
kit a gyönyör égető vágya megkap, azt még a közvetetlen veszedelem 
tudata sem riasztja vissza az élvezettől. És hogyan álljon is ellen 
valaki a korunkban inkább mint valaha és raffináltabbiil ingerelt 
érzékiség és önzés erkölcsrontó csábításainak ? hogyan tűzhessen is 
ki magának méltó életczélokat, ha kedélye az igazi életjavak élve
zésére nem eléggé érzékeny ? ! Nem lehet másként : vagy korán vész 
el a szenvedélyek örvényében, vagy későn veszi észre, hogy életét 
hiábavalóságokra pazarolta. Ellenben kinek kedélye sokkal finomabb 
érzékenységgel bir, semhogy az érzéki gyönyör közönséges i l lata 
kielégíthetné, nem csak a kísértést győzi le, ha néha botlik is, hanem 
akarat i erélyét is csak méltó czélok valósítására fordítja. Minthogy 
azonban az életczélok elérésének nélkülözhetetlen föltétele az akara t i 
erély állandósága és ezt csak a kötelességérzet biztosítja; határozott 
czél elérése végett kifejtett tevékenység meg munka, melynek sikere 
a pontosságtól és rendszeretettől függ, a nevelési ideál keretéből sem 
a kötelességérzetnek, sem a pontosságnak nem szabad hiányozniuk. 
Végre ha mindehhez sem megaláztatást, sem jogfosztást nem tűrő, 
mert annak belátásából fakadó törvénytisztelet járul, hogy az ember 
e nélkül mindent elnyerő ingoványra j u t : akkor több mint valószínű, 
hogy az ekként kiképzett növendék az erkölcsi magatar tás correctsé-
gének biztos alapzatául szolgáló ethikai meggyőződést is megszerzi, 
melyből ha nem, úgy sehonnan sem meríthető az akara t i erő mind
azon tömérdek és egymással gyakran még coliisióba is jövő köteles
ségek teljesítésére, melyek teljesítését egyrészt a közélet két nagy 
institutiója, az állam és egyház; másrészt a korunkat annyira befolyá
soló nemzetiségi érdek és a közlelkiismeretnek tekinthető humanismus 
kitől-kitől követelik. 

Vannak, kik a classicus ókor nevelési ideáljának megkapó vará
zsától nem tudván szabadulni, a modern iskolától is azt igénylik, 
hogy növendékét az emberi természetben rejlő összes szellemi és testi 
képességek egyenletes kifejtése és gyakoroltatása által oly egyéni
séggé alakítsa ki, mely aztán mint nemünk tökéletes példánya nemcsak 
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nyugodtan várhatja be az élet minden lehető esélyét, hanem velük 
el is tud bánni, a nélkül, hogy plastikusan kidomborodó magatartásá
nak egyensúlyát valaha elvesztené. Mások ismét, utánzásra méltó 
példaként, ama idők nevelését emlegetik, melyekben a társadalmi 
munkakörök az egyest védő és támogató, de szigorú fegyelmet tartó 
rendekké különödvén, nemcsak a rómaiak legszebb idejére emlékeztető 
becsületességet és igyekvést fejlesztettek, hanem a most elérhetőnél 
nem kisebb egyedi jólétet is biztosítottak ; a nélkül, hogy ennek élve
zését erkölcsrontó tanok és fölforgató törekvések zavarhatták volna; 
mert az egyház általánosan elismert tekintélye szabta meg az emberi 
dolgok fölfogásában és megítélésében követendő normát. 

Noha ezen igények mindannyiszor jelentkeznek, valahányszor az 
iskolai reform kérdése föl van ve tve ; sőt azóta, hogy az iskola a 
társadalmi fejlődés i rányításának leghatékonyabb eszköze, erős moz
galmakat is idéznek elő a közélet t e r é n : a modern társadalom, annak 
élénk érzetében, hogy rendszere egészével és gondolkodásmódja irá
nyával kiegyenlíthetetlen ellentétben állanak, még sem engedi meg 
végleges érvényesíttetésüket. 

Az ember k i i r thatat lan hajlandóságánál fogva a maga vélemé
nyét a másénál jobbnak tar tani , újítást ajánló javaslat csak akkor 
számíthat némi figyelemre, ha nemcsak azt sikerül kimutatnia, hogy 
ajánlata fölmerült, de ki nem elégített szükséglet kielégítésének töl
teteié, hanem azt is, hogy mint ilyen, nem kevésbbé fontos érdekek 
veszélyeztetése nélkül életbeléptethető. Nehogy tehát értekezésem 
komoly czélra nem törekvő elmejáték maradjon, abbeli bizonyítási 
kísérletét, hogy az iskola az általa kielégítendő társadalmi szükség
letét csak úgy elégítheti ki, ha növendékét a fenn körülirt ideál sze
r int neveli, ki kell egészítenem egyrészt a megállapított nevelési 
eszmény kivihetőségének, másrészt annak kimutatásával, hogy az 
értelmében reformált iskolának a mostaninál több előnye és kevesebb 
hibája lenne. 

Akárhogy vélekedjék is valaki a követendő nevelési ideál tar
talma felől, azt senki sem tagadhatja, hogy valósítása nem egyéb a 
növendék egyéniségének kialakításánál megfelelő nevelési munka által. 
Mint minden emberi munka, úgy ennek sikere is attól függ, azon egymás
utánban és módon történik-e minden, mint a hogy azt a munka czél-
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jának természete és realisálásának törvényszerűsége követeli. Mert ezen 
törvényszerűség a munkaközben kifejtett tevékenység által a munka 
subtratumán a czél realisálása végett eszközölt változtatásokat oly 
hosszabb-rövidebb lánczolattá fűzi össze, melynek első eleme az u tána 
következőnek közvetlen, a többinek közvetett föltétele ; utolsó eleme az 
•előzőnek közvetetlen a többi előttelevőnek közvetett következménye ; 
a középsők mindegyike meg az előzőre nézve következmény, az utána 
következőre nézve föltétel. És mivel a munka csak a lánczolat elemeit 
képező változtatások utolsójának eszközlésével változik át a munka-
ezél gondolati képének megfelelő eredménynyé : a lánczolat elemeinek 
teljessége és egymáshoz való viszonyuk meg nem jnásu lása egyszer
smind az eredmény elérésének föltétele. De mivel továbbá ezen Ián. 
czolat utolsó szeme az által különbözik a többitől, hogy az egész 
munkát eredménynyé átváltoztatja, mire előzményeinek egyike sem 
képes: elseje meg az által, hogy nélküle a többi nem lehet, ellenben ő . 
valamennyi nélkül : minden munka alapvető, közvetítő és eredményező 
részre osztható. A nevelési munkánál sincs másként. Minthogy azon
ban ennek substratuma a növendék eleven egyedisége ; czélja, a növen
déket a tökéletesedés, a nevelési ideál által meghatározott fokra . 
emelni; és ezen fok annak elérése előtt, melynek az eredmény közvetet
len következménye, el nem érhető; emez pedig annak elérése előtt 
nem, mely neki közvetetle föltételen: a növendék ezen fokozatos 
tökéletesítés nélkül ép úgy nem nevelhető az ideál követelte szemé
lyiséggé, mint a hogy nem lehet senki jó tánczos, ki előbb állni és 
járni meg nem tanult és a tánczban előforduló mozdulatok begyakor
lása által a tánczhoz szükséges ügyességet meg nem szerezte. 

De ennek logikai fejtegetésénél sokkal fontosabb azon fokok 
mibenlétének meghatározása, melyekre a növendéknek a megjelölt 
egymásutánban emelkednie kell, hogy az iskola által végeredmény
ként adandó műveltségi egész birtokába juthasson. Világos, hogy ezen 
meghatározásnak semmit sem szabad tartalmaznia, mi az emberi fej
lődés törvényeivel ellentétben áll. Igaz ugyan, hogy ezen végzetes 
hiba alig kerülhető el végkép az ember fejlődésének processusára 
vonatkozó ismereteink hézagossága m i a t t : mindazáltal a psychologiában 
legalább azon hibák elkerülésére található utasítás, melyek elkövetése 
az egész nevelési munkát teszi meddővé. 

Hogy az ember különböző szellemi életnyilvánulásainak alanya 
ép oly egységesen és arányosan gyaporodik, mint a testi szervezet; 
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hogy a gondolkodás, érzés és akarás nem fejlődik egymásután, hanem 
együtt van meg a fejlődés minden phasisában; hogy együttességük 
daczára az egyik kiművelése nem involválja a másik tökéletesedését: 
oly tények, melyeket figyelmen kivül semminemű nevelési rendszer 
nem hagyhat. 

Azon két határpont közé, melyek egyike előtt a nevelési munkát 
megkezdeni, másika után folytatni, közükben sem siettetni, sem las
sítani nem lehet, az emberi fejlődés közönségesen gyermek- és ifjú
kornak nevezett phasisai esnek. Az alkalmazkodás ezen phasisok 
előttünk ismeretlen, de úgylátszik megmásíthatatlan törvények alapján 
kifejlődő specificus sajátságához a nevelési munka elrendezésénél, a 
siker egyik nélkülözhetetlen föltétele; mert sem a gyermeket az ifjii 
magasabb színvonalára fölemelni, sem az ifjút a gyermek alacsonyabb, 
fokára leszorítani nem lehet úgy, hogy bennök pótolhatatlan kár ne 
essék. De ha ekként a nevelési munka által a növendék egyediségén 
a nevelési czél elérése végett eszközlendő változtatások végrehajtá
sának idejét és módját az emberi fejlődés processusának egymásutánja 
és törvényszerűsége határozza meg, viszont ezen változtatások tar
talma és alakja nem egyéb annak megjelölésénél, mi a czél elérésének 
logikai föltétele: akkor a tökéletesedés minden fokának mibenléte, 
melyekre a növendéknek successive kell emelkednie, hogy a nevelési 
ideál által megjelölt magaslatot elérhesse, nem egyéb a nevelési czél 
minden egyes logikai föltételének a nevelési munka által végrehajtott 
realisálásánál az emberi fejlődés törvényszerűsége meghatározta időben 
és módon. Ennélfogva a nevelési siker csak úgy következhetik be, ha 
a nevelési czél logikai föltételeinek mivolta és egymásutánja olyan,, 
hogy mindegyikök valósításának szüksége a növendék fejlődésének 
azon phasisára esik, melyben ez a valósításukhoz szükséges tulajdon
ságokkal már bir; miért is a nevelési munka tervezete annál meg
bízhatóbb, minél jobban kiviláglik belőle, hogy az, mi elfogadott ideálja, 
logikai föltételét képezi, az emberi természet fejlődésének törvénysze
rűségével összeegyeztethető. 

Vájjon a szakavatottság kapcsolatban az intelligentia azon foká
val, mely az igaz, jó és szép eszméjének korunkban kifejlődött tar
talmán nyugvó világnézlet megalkotására képesít; továbbá annak 
belátásából eredő fegyelmezettség, hogy a pontosság, törvénytisztelet 
és kötelességteljesítés nem nyűgöző korlát, hanem eszköz az egyes 
erejét felülmúló, de jólétére nélkülözhetetlen czélok elérésére; végre 
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a meggyőződés, hogy az ember egyedi jólétet csak úgy éri el, ha törek
vése czélja az. mi erkölcsi értékét emeli, azon ideál alkotórészeinek 
sora-e, melynek valósítását korunk életkörülményei követelik ? — vita 
tárgya lehet; sőt a kérdés eldöntése abból is állhat, hogy egy i lyen 
nevelési ideál hézagos és hasznavehetetlen ; de az, hogy logikai föl
tételei mivolta és egymásutánja, olyan, hogy raindegyikök valósításá
nak szüksége a növendék fejlődésének azon phasisára esik, melyben 
'z a valósításukhoz szükséges tulajdonságokkal már bír, ezen ideál 
logikai föltételeinek és a nevelési időhatárba eső életphasisok saját
ságainak analysisével kimutatható, a nélkül, hogy e végett a gyermek 
és ifjú természetrajzával és a követendő nevelési eljárás tervezetével 
elő kellene állni. 

Szakavatottság a választott munkakörben szükséges positiv 
ismeretek rendszerének elsajátítása előtt ; az intel l igentia azon foká
nak kifejlődése, mely összefoglaló világnézlet megalkotására képesít, 
a megismerési ügyesség megszerzése előtt, nem gondolható ; ámde 
sem positiv ismereti rendszert, sem megismerési ügyességet el nem 
sajátíthat senki, mig mást érteni és magát megértetni, fogalmakat 
fölfogni és képezni meg nem tanul. 

A belátás, hogy a fegyelmezettség nem nyűg, hanem eszköz 
magasabb czélok elérésére, csak annak közvetetlen tapasztalatából 
meríthető, hogy csakugyan nincs másként a dolog; de ezen tapasz
tapasztalat megszerzésének föltétele az alkalmazkodási készség objectiv 
rendhez általában. 

Szilárd, az akarat i erélyt fejlesztő és irányító meggyőződés, hogy 
egyedi jólét csak erkölcsi értékű czélokra való törekvés á l ta l érhető 
el, ezen törekvés és az ál tala elért siker boldogító hatásának meg
ízlelése előtt lehetetlen ; de mielőtt valaki megízlelhetné, fogékonynak 
kell már lennie nem-érzéki életjavak iránt. 

Ennélfogva ilyen ta r ta lmú ideál vezette nevelési munka alap
vető részének feladata : növendékét fogalmak megértésére és képzésére 
megtanítani; objectiv rendhez való alkalmazkodásra készszé t e n n i ; 
benne a fogékonyságot nem érzéki életjavak i ránt kifejleszteni. 

Lehetséges e mindez a növendék azon életphasisában, melynek 
beállta előtt az iskolai nevelés meg nem kezdhető, és melynek elmulta 
után más nevelési feladat munkába vétele szükséges? 

Az iskolai nevelésre már éret t gyermek még mindenre kiváncsi, 
de nem reflectál semmire; kérdezősködik mindenről, de minden fele-
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le t te l beéri. Viselkedésében leplezetlenül tükröződik vissza folyton 
hullámzó kedélye, de állapotainak nyi lvánításában félénk. Legyőzhe
tetlen, de iránynélküli mozgási ösztöne sem nyugton maradni, sem 
összefüggő cselekvési lánczolatot véghezvinni nem engedi. Föltét lenül 
rendeli m a g á t alá annak, k i t megszeret, kegyetlenül bosszantja azt, 
ki t meggyűlöl. 

A hivatása magas latán álló nevelőnek hatalmában áll t e h á t 
növendékét sok és különféle, de tervszerűen összeállított szemléletek
hez és ismereti tényekhez j u t t a t n i ; kíváncsiságát a hasonlók meg
különböztetése és a különbözők összehasonlítása által előbb érdeklő
déssé, majd a lényeges összefoglalása és a lényegtelen elválasztása 
á l ta l reflexióvá fokozni és így fogalmak megértésére és alkotására 
képessé tenni. Ugyancsak ír that ja azt, mi növendéke viselkedésében 
nem illő és fejlesztheti azt, mi illő ; nyesheti kedélye fattyú hajtásait, 
nemesítheti a termőket. Parancsai és t i lalmai, büntetései és jutal
mazásai á l ta l a gyermekkor természetes félénkségét előbb engedel
mességgé, majd megokolt szabályok érvényesítése által a s ta tuál t rendhez 
való önkéntes alkalmazkodássá vál toztathat ja á t ; mi minden további 
fegyelmezésnek alapja. Végre a növendék erősen nyilvánuló mozgási 
ösztöne alapul szolgálhat oly gyakorlatoknak, melyek a test izmainak 
j á t é k á t az a k a r a t ura lma alá juttatván, az erőórzetet fokozzák ; majd 
az elért testi és szellemi erő teljes kifejtését igénylő feladatok kitű
zése á l ta l annak közvetetlen tapasz ta la tára vezetik a növendéket, 
hogy testi és szellemi erejének használatából az érzékinél nem kisebb 
élvezet fakad. 

A fejlettség ezen fokának elérése egy új fejlődési phásis kezdete, 
mert a ki elérte, már nem az a mi volt, de még nem az, mivé ideája 
szerint lennie kell; nem gyermek, de ember sem. A gyermekkor és a 
teljes fejlettség kora közé eső életphasis az ifjúkor. 

Az ifjú már nem kíváncsi, de tudnivágyó ; keveset kérdez, de a 
feleleten sokat okoskodik. Megállapodottságra törekszik, de nem bir 
indulataival . Szeretne valami rendkívülit tenni, de határozatlan, mind 
a czél mind az eszközök megválasztásában. Erejét túlbecsülvén, kicsinyli 
az akadályokat. A valóság összefüggését nem értvén, képzelmi világot 
alkot magának; és a mit a valóságban eszményeivel összhangzónak 
vél, hol csodálata, hol tisztelete, hol rajongása t á r g y a ; míg a velük 
ellentétestől hol közönynyel, hol megvetéssel, hol undorral fordul el. 
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Jóra, rosszra egyaránt rábírható, de önszántából csak az általa elismert 
fölénynek hódol. 

Az ifjúkor ezen sajátságai mellett a közvetítő' nevelésnek olyan
nak kell lennie, hogy egyfelől ezen sajátságokkal ellentétbe ne jöjjön; 
másfelől mindannak valósítása legyen, mi az elfogadott ideál közvetet-
len logikai föltétele. Tehát a növendéket az előző phásisban elért 
alapon annyira kell emelnie, hogy az emberi tevékenység necsak egy, 
hanem valamennyi körében az igazság megismerésére képes legyen ; 
továbbá alkalmat kell nyújtania azon közvetetten tapasztalathoz, hogy 
a pontosság, törvénytisztelet és kötelességteljesítés magasabb czélok 
elérésének eszköze; végre meg kell vele ízleltetnie az erkölcsi értékű 
törekvés által elérhető sikerek boldogító hatását. 

Minthogy ezt a növendék a nevelőtől készen nem kaphatja, sem 
a maga erejéből akkorra, mikor már szüksége volna rá meg nem sze
rezheti, és hozzá másként mint fejlődése törvényszerűségével összhang
ban el nem j u t h a t : az iskolai nevelés közvetítő része úgy kényszerül 
az ifjúkor sajátságaihoz alkalmazkodni, mint a hogy az alapvetőnek 
a gyermekkor sajátságaihoz kellett. Kielégíti tehát az ifjú tudnivág já t 
és reflexióját táplálja. Temperamentuma hevét méltó tá rgyra irányít ja 
és szilárdítja kedélye egyensúlyát. Oly tér t nyit meg előtte, melyen 
nagyratörésének mind czélját mind a hozzá vezető eszközöket megta
lálhatja. Képzelmi világának eszményeit nem rombolja le, de analy-
sálja a realisálás föltételeit. Akadályok elé állítja, de legyőzésükben 
segíti. Megismerteti az élet csábjaival, de ellenálló erejét edzi. Hódo
latra nem kényszeríti, de a hódolatra érdemest elébe állítja. 

De hogy a közvetítő iskolai nevelés mindezt megtehesse, czélját 
is elérhesse, oly eszközt kell használnia, mely erre is, arra is alkal
mas. Olyan eszköz, melynek termékenyítő hatékonysága az ember 
egész lényére terjed és melylyel az ember fejlődését határozott i rányba 
lehet tere lni : a munka. Hogy tehát az iskola feladatát nevelése köz
vetítő részében megoldhassa, oly munkát kell növendékével végeztetnie, 
mely míg egyfelől ennek szellemi szükségleteit kielégíti, addig más
felől olyanná alakítja át, minőnek az iskolai czél kívánja. 

Minthogy azonban nevelő hatással csak azon munka bir, melyet 
az ember teljes odaadással végez, szükségletei kielégítésének nélkülöz
hetetlen föltételét ismervén föl benne; a növendék tudnivágya és 
reflexiója is a r r a veti magát leginkább, mi i ránt érdeklődik; érdekli 
pedig mindaz, mi aspiratiójával bármily nexusban ál l ; ellenben tűrhe-
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tétlen kényszernek veszi, ha olyat végeztetnek vele, minek hasznát 
czélja elérésében át nem látja ; és akarata ellenére senkit sem lehet 
t a n í t a n i : mindez azon következtetésre ösztönzi a gondolkodást, hogy 
a munka, melyet az iskolai nevelés közvetítő részeiben a növendékkel 
végeztetni kell, nem más, mint azon szakképzettség elméleti és gyakor
lati elsajátításának a munkája, melynek végzésére a növendék, annak 
reményében, hogy általa jövendőbeli társadalmi existentiáját biztosít
hatja, önként ajánlkozik. 

De ha az iskola a szakképzettség elsajátításához szükséges tanu
lást nevelési eszközzé teszi, akkor növendéke tanulmányozását úgy 
kell vezetnie, hogy a tökéletesedés azon fokára emelkedjék, mely az 
iskolai nevelés eredményező részének alapja. Nem tekintheti tehát 
feladatát megoldottnak ha növendékét választott munkaköre elméleti 
és gyakorlati ismereteinek rendszerébe beavatta ugyan, de az igazság 
általános megismerésére nem képesítette, mert valaki tudhat szám
talan igazságot a nélkül, hogy az igazság megismerésére képes volna. 
Ennélfogva megismerteti növendékét az igazság kritériumával, de nem 
úgy, hogy a tudomány által megállapított axiómát egyszerűen 
ráoctroyálja, hanem tanulmánya olyatén elrendezése által, hogy ennek 
következtében a tanulmányozó a maga erejéből abstrahálhatja az. 
igazság kritériumának tarta lmát. Erre minden tudomány igazi taní
tásánál van alkalom; mert az igazaknak elismert alapok bármelyikével 
bizonyítsa is tarta lmának igazságát a tudomány, ezek mindegyike 
csak annak kifejezése, hogy az igazság azon következetesség, mely 
gondolható ta r ta lmat egyáltalán létesít, az észrevevés folyamának 
változó játékát a kölcsönös föltételezettség megbízható alapjára fek
teti, minden foltételt következményével kapcsol össze és a jelenség 
egészét a valóság összekötöttséeébe hozza. És a ki ezen következetes
ség mibenlétét egyszer fölfogta, annak jó szeme lesz mind jelenlétének 
mind hiányának észrevevésére és elég intellectuális ereje a világot 
kormányzó törvényszerűség már kiderített részének egész megértésére. 

Az ilyen tanulmány munkája továbbá kitűnő eszköze a fegyel
mezésnek ; mert a tanuló oly czélra törekedvén, melyhez az u t a t nem 
ismeri, önként és töltetlenül rendeli magát alá az iskola vezetésének, 
azon meggyőződésben, hogy így legrövidebben, legkönnyebben és leg
biztosabban éri el czélját. És minél inkább erősíti meg az iskola a 
belé helyezett bizalmat annak bebizonyításával, hogy az általa elren
delt teendők egymásutánja és módja nem az önkény ötlete, hanem a 



ADALÉK A KÖZÉPISKOLAI RF.FOUM KÉRDÉSÉNEK MEGOLDÁSÁHOZ 45 

tanuló által óhajtott czél elérésének nélkülözhetetlen föltétele, melynek 
meg nem tartása esetében a czélt sem lázas türelmetlenséggel idő előtt 
elérni, sem apathikus tétlenséggel valaha kivárni nem lehet : annál 
biztosabban számíthat nemcsak arra, hogy növendéke kész mindazt 
úgy és akkor végezni amint azt tőle kívánja; hanem arra is, hogy 
ez a munkaközben szerzett tapasztalat alapján az iskolai rendelkezés 
igazi okát megértvén, arról győződik meg. hogy az ember szabadon 
tűzhet ki ugyan magának czélokat, de valósításuk munkájában pon
tosan kell alkalmazkodnia a világrend társadalmi és természeti mecha-
nismusának törvényszerűségéhez. 

. És mivel végre a növendék az iskola vezetése alatt végzett 
munkájával értékben emelkedő sikereket a r a t és ezek értékével a kísé
retükben járó gyönyör is fokozódik: magát a munkát kedveli meg, 
fölsmervén benne a forrást, melyből az érzékiség mámoránál többet 
érő élvezet meríthető. Ha ehhez aztán annak belátása is járul, hogy 
az ember erkölcsi értékű társadalmi tevékenységével nemcsak a maga 
jólétét mozdítja elő, üanem egyszersmind azon javak megszerzésében 
és megőrzésében segédkezik, melyek megszerzése és tökéletesítése 
minden emberi közösség valódi czélja: akkor a kötelességérzet kifej
lődése és megszilárdulása biztosra vehető. 

A fejlettség, melyre a növendék a szakképzettség elsajátításának 
munkája által emelkedik, lehetővé teszi az iskolai nevelés betetőzését. 
De mivel az ember csak annak igazságában bízik föltétlenül, mit 
saját gondolkodásával ismert föl igaznak; törekvése t á r g y a is csak 
az, mit magára nézve értékesnek t a r t : az iskola ne octroyáljon növen
dékére philosophémákat és maximákat, hanem képesítse ilyenek önálló 
megalkotására. E végett ismertesse meg mindannak tartalmával, mit 
az ember intellectuális és aesthetikai, jogiés polgári, vallási és erkölcsi 
tevékenysége által e lér t ; tárja eléje ezen eredmények összefüggését, 
kölcsönös föltételezettségét és értékét mind az egyedi, mind a társa
dalmi életre nézve; mutassa meg neki, hogyan alkotható ennek alap
ján, kirekesztésével annak, mi az embert hiábavaló ábrándok, kielégít
hetetlen vágyak, meddő törekvések örvényébe sodorhatná és befogla
lásával annak, mit az ember annak élénk érzetében, hogy különben 
élete érthetetlen és értéktelen játék lenne, óhajtani, remélni és hinni 
kénytelen, — oly világnézlet, melynek világánál, ha egyéb nem 
legalább a révparthoz vezető életút megtalálható és veszélyei föl-
ismerhetők. 
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Az ekként berendezett iskola, nevelése minden fokán egy és 
ugyanazon végczélt tartván szemmel és. nevelési eszközeit növendéke 
fejlődési phásisainak sajátságai szerint változtatván : nemcsak az iskolai 
nevelés veszendőbe ment egységét és folytonosságát állítaná helyre, 
hanem elkerülné azon hibát is, mely az érvényben levő iskolai rend
szer meddőségének legfőbb oka. 

Ugyanis a mostani iskola nevelése alsó fokán azon ismereteket 
lévén kénytelen tanítani, melyek minden munkakörben szükségesek; 
középfokán meg azokat, melyek nélkül a legtökéletesebb szakképzett
ség is elégtelen; végre felső fokán azokat, melyek az egyes munka
körök speciális ismereti szakjához tartoznak: nevelési eljárását soha
sem határozza meg a növendék testi és lelki fejlődésének törvény
szerűsége és a nevelés eszméje, hanem a tanított tárgyak természete 
és a társadalom abbeli követelménye, hogy munkaköreinek mindegyiké
ben szakképzett egyenek működjenek. Már pedig akárhogy vélekedjék 
is valaki a műveltségről általában és az «általános műveltségről» 
különösen, azt senki sem tagadhatja, hogy a tudás egymagában még 
nem műveltség. 

De mivel az iskola a rákényszerített feladat terhe a lat t nevelése 
alsó fokán a gondolkodást ki nem fejlesztheti, középfokán a tudományt 
alkotó ismereti tények belső összefüggését föl nem tárhat ja ; felső 
fokán nem a növendéket, hanem a tudományt tanítja : tökéletes szak
képzettséget sem adhat, mert egyszerre el nem érhető, mit egymás
után el kell érni. Es ha még is akad, ki ennek daczára művelt emberré 
lesz ; a szót igazi értelmében véve, úgy az nem az iskola érdeme, 
hanem a kivételes természetek azon kiváltságból eredő szerencséje, 
hogy a ferde nevelés káros hatásának ellenállhatnak. 

Jeszenszky Eezső. 


