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ELŐSZÓ.

Ez a könyv a Fővárosi Paedagogiai szeminárium- 
ban az 1916/17,1917718 és 1918/19 tanévekben meg
tartott előadásaim részletes kidolgozása. Akkoriban 
paedagogusok és más érdeklődök oly jelentékeny 
számban hallgatták előadásaimat, hogy indokoltnak 
gondoltam könyvalakban való megjelenésüket, ezen
felül pótolni véltem irodalmunknak s tudományunk
nak azt a felette aggasztó hiányát, hogy ép hazánk 
legnagyobb megpróbáltatásainak korában majdnem 
szünetelnek a nevelés és különösen az erkölcsi neve
lés kérdéseire vonatkozó elmélkedések és gyakorlati 
összefoglalások.

Könyvem nem szorosabb értelemben vett tudo
mányos kutató munka, hanem inkább könnyen érthető 
módon kívánja a paedagogia és gyermekvédőjén} 
munkásaival és a művelt szülőkkel megismertetni a 
gyermekek erkölcsi fogyatékosságaira vonatkozó ta
pasztalatokat és a mai tudomány kézenfekvő ered
ményeit, különösen pedig a nálunk még kevéssé is
mert angol és amerikai paedagogiai eszméket. Nem is 
terjedhet ki a munka a kérdés egész terjedelmére 
sem.yA gyermekek morális életére és ennek fogyat
kozásaira vonatkozó müvek eddig rendszerint inkába 
elméleti megvitatásokból vagy oktató intelmek rend
szerezéséből állanak, azonban hiányzik belőlük a
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gyermekek erkölcsi hibáira és fogyatékosságaira vo
natkozó tények és tapasztalatok objectiv leírása, a mi 
minden tudomány alapja. Evvel a descriptiv részszel 
kellett tehát előbb foglalkozni a jelen műnek, az er
kölcsi betegségek aetiologiája, diagnostikája és thera- 
piája későbbi dolgozatok feladata lesz/^

A munka a gyermekbiróságnál es az általam 
szervezett kriminalpaedagogiai intézetben (Paedago
giai Klinikai szerzett évtizedes gyakorlati tapasztala- 
taim alapján készült, a tapasztalatok értelmezésénél 
és rendszerezésénél azonban alapul vettem néhai 
édesatyám, Kármán Mór egyetemi  ̂ tanár ethikai 
és paedagogiai tanításait. Ezek annyira egy hosszú 
gyakorlati paedagogiai munkásság átgondolt ered
ményei, hogy nemcsak önként kínálkoztak vezérfo
nalul, hanem nagyban előmozdították a kutatás és 
rendszerezés munkáját. Munkám alig is más, mint az 
ő paedagogiájának az erkölcsi nevelés pathologiai 
kérdéseire valc alkalmazása. így a mi e műben jó és 
helyes, az tőle való örökség és az esetleges tévedé
sekért engem illet a felelősség.

Az orvosi tárgyú fejtegetéseket dr. Máday István 
egyetemi tanársegéd úr nézte át, a kinek e barátsá
gáért köszönetét mondok.

A munka egyidejűleg német nyelven is sajtó 
alatt van a Dr. Rudolf Lehmann boroszlói egyetemi 
tanár, titkos tanácsos szerkesztésében és a müncheni 
Rösl und Cie. czég kiadásában megjelenő „Paeda- 
gogische Reihe“ czímű sorozatban.

Budapest, 1922. szeptember hóban.
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ÁLTALÁNOS TANOK.

I. KRIMINALPAEDAGOGIA — KRIMINOLOGIA- 
PAEDAGOGIA.

A kriminalpaedagogia az erkölcsileg megtévedt, 
züllésnek indult és bűnös gyermekek nevelésével, más 
szóval a gyermekek erkölcsi hibáinak és betegségei
nek kezelésével foglalkozik. Kriminalitás alatt általá
ban véve minden olyan viselkedést értünk, a mely a 
társadalomra káros, vagy a mely károssá fejlődhetik. 
Nem új gondolat, hogy az erkölcsi eltévelyedés és bű
nözés leghathatósabb ellenszere a nevelés. A  büntető
jog egyik halhatatlan klasszikusa, az olasz nemes 
gróf Cesare B e c c a r ia 'a ,,Bűntett és büntetés*' czímü 
munkájában a legutolsó fejezetben a következőket 
mondja: „A bűntettek megelőzésének legbiztosabb, 
de legnehezebb eszköze végül a nevelés jav ítása. 
E tárgy azonban terjedelmes és túlhaladja feladatom 
határait; de merem mondani, hogy ez az ügy sokkal 
bensőbben összefügg a kormányzat lényegével, sem
hogy a közboldogság leghaladottabb korszakáig par
lag tér nem maradna, melyet csak itt-ott müvei né
hány bölcs pmber. Egy, nagy férfiú, ki világosságot
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nyújt az öt üldöző emberiségnek, részletesen kimu
tatta, melyek az igazán hasznos emberi nevelés fö 
elvei; hogy nem a meddő tantárgyak tömegében kell 
keresni, hanem gondos megvilágításukban; hogy azon 
erkölcsi és természeti jelenségek körében, a melyeket 
a véletlen vagy a számítás az ifjak szűz lelke elé ál
lít, a másolatok helyébe az eredetieknek kell lépnie 
és hogy a bűn útjáról nem kétesértékű parancsszóval 
kell őket leterelni, mely csak színlelt időleges enge
delmességet tűr, hanem a kérlelhetetlen szükség és a 
helytelenség kimutatásával".

Itt hagyta el Beccaria. Ma, több mint száz év 
múlva, a háború és felfordulások kényszeiü szúksege 
azt parancsolja nekünk, hogy ezt a gondolatot, a mely 
azóta tapasztalatokban megérett, megvalósítsuk és 
a megvalósítás módjait keressük. A gondolatot, az el- 
züllött, bűnös gyermekeket nevelés útján menteni 
meg, elfogadta úgy a neveléstudomány, mint a krimi- 
nalpolitika; de ha e czél gyakorlati és szakszerű meg
valósítását keressük, úgy sem a bűnügyi, sem a ne
velési tudományban nem találjuk ennek az: eszmének 
átgondolt rendszeres és módszeres keresztülvitelét. 
A kriminalpaedagogiának, mint tudománynak, nincs 
világos, czéltudalos alapvetése, nincs meg az össze
gyűjtött különböző tapasztalatok rendszerezése, de 
nincs a kriminalpaedagogia gyakorlatában sem sem
miféle megállapított módszer, a melyről biztosan ál
líthatjuk, hogy azzal az elzüllött, erkölcsileg romlott 
és kriminális gyermekeket tényleg és eredménynyel 
erkölcsös életre lehet és kell téríteni. ^

A kriminalpaedagogia, amint elnevezése is nyil
vánvalóan mutatja, két tudomány: a kriminológia és 
paedagogia határán keresi az összeköttetést. Ismerjük 
meg tehát c két tudomány feladatái és állapítsuk meg, 
hogy a kriminalpaedagogia e tudományok feladatai 
közül melyeket teszi magáévá.
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A kriminológia a bűntettesről szóló tant jelenti, 
tárgyalja azt, hogy az az ember, a ki a társadalommal 
ellentétben van, hogyan él, hogyan cselekszik, melyek 
az ő testi és lelki tulajdonságai. Ez a tan három ágra 
oszlik; tanulmányozza a bűntettet

1. az egyes egyénen;
2. a társadalmon;
3. magán a bűntetten, mint jelenségen.
Az egyes egyénen tanulmányozzuk a bűntettet, 

a midőn a bűntettesek testi és lelki tulajdonságait 
vesszük szemügyre. A testi tulajdonságokat ismer
teti a kriminal-cmthropologia,  ̂ mely ismét két részre 
oszlik; a kriminal-sómatologia megismertet a bűn- hJ 
tettes testi jellemzőivel, az obiektiv kriminal- 
psychologia a bűnös ember felkületét, érzéseit, aka
ratát, gondolkozását, egész viseletét írja le. A  bűntett 
jelenségeit a társadalmon tanulmányozza a kriminal- 
statisztika  és a kriminalpsychologia socialis része, 
a mely a bűntettben megnyilvánuló társadalmi jelen
ségeket és a tömegek bűntetteit tanulmányozza. Végül 
tanulmányozzuk a bűntettet magán a bűntetten, 
mint társadalmi jelenségen, a midőn egyfelől a bű
nözők módjait, a bűntettesek szokásait, másfelől pe
dig a bűntettet üldöző közegek: vizsgálóbíró, rendőr
ség eljárási módjait tanulmányozzuk. Ide tartozik a 
bűntett jelenségeinek tana, a vizsgálat tudománya és 
a subjektiv kriminalpsychologia, vagyis a bűnüldöző 
közegek lélektana. Mindezek a tanulmányok tárják 
elénk azt a világot, a mellyel azután a kriminal politi
kának foglalkoznia kell a végből, hogy megállapítsa 
azokat a módokat, a melylyel a rendezett társadalom
ban a bűntettel és a bűntettessel el kell bánni. Ennek 
a kriminalpolitikának két része a büntetőmé és a. 
börtönügy^ A büntetőjog megállapítja a büntetés 
mennyiségét és minőségét, az alaki büntetőjog pedig
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a bűnvádi eljárás formai szabályait. A börtönügy 
foglalkozik a büntetések végrehajtásával.1)

Hogy illeszkedik már most ebbe a tanulmány
körbe a nevelés kérdése? Erre a büntetőjog törté
nelme adja meg a feleletet.

A történelmi fejlődés első fokán azt látjuk, hogy 
minden nemzet törvénye azon alapul, hogy csak a 
sértést nézték, a melyet a tettes elkövetett és ezt a 
sértést hasonló roszszal viszonozták. így: az ember
ölés büntetése a halál, a testi sértéseknek a hasonló 
testrész erőszakos megcsonkítása: szemet-szemért,
fület-fülért, fogat-fogért. Ez volt a talio/  ̂ a melyet 
megtalálunk az Ó-testamentumban ép úgy, mint a 
római jogban, a germán ős jogban és nálunk Szent- 
István, valamint Szent-László törvényeiben.

A második fokot az ó-kor középkorában és a mo
dern népek középkorában találjuk meg. Ekkor már 
nem az egyéni sérelmet, hanem az egész közrendet 
vették tekintetbe és az volt a főczél, hogy az állam- 
hatalom ezt a rendet fenntartsa és az ellene vétőket 
ártalmatlanná tegye. A ki a rend ellen vétett, azt ki
közösítették. Ez volt a német büntetőjogban a Barin 
és Acht. a száműzés és a halál. Ezért a XvIII-ik 
századig a rendes büntetés (poena ordinaria), a ha
lálbüntetés volt, és a fogság, valamint a testi bünteté
sek rendkívüli büntetésnek (poena extraordinaria) 
neveztettek, a melyeket csak enyhítő körülmények 
esetén lehetett alkalmazni, ha a bűn  ̂nem ^volt a 
közre különösen veszélyes. így történt, hogy Angliá
ban a XlV-ik században tizenhároméves gyermeket 
lopásért halállal büntettek/A fejlődésnek az a foka, 
a melynek a tökéletesítése felé haladunk, nem csu
pán a sértést, nem is csupán a közrendet, az egyén 
ártalmatlannátételét tartja szem előtt, hanem . czgjja 
az egyén átalakítása. E felfogás szerint az egyes tet- 
teíert'Ti'Sm csupán a tettes., felelős, „hanem minden
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bűn tulajdonképen a társadalmi közállapot követ- 
kezményekép áll elő; egész bűnügyi statisztikánk 
ezen a föltevésen alapul. Nem a büntetés tehát az, 
a mi által a közrend megóvását biztosíthatjuk, hanem 
a társadalmi állapotok, közfelfogás, nevelés módja, 
a megélhetés javítása útján kell a büntettek csökken
tését, esetleg megszűnését elősegíteni. Másrészt pe
dig a büntetést csupán eszköznek vesszük arra, 
hogy mint tettének következménye a bűnöst javítsa: 
nevelő eljárás tehát minden birói ítélkezés. Maga a 
bűnös lássa világosabban, mint a tett idején, lelke 
állapotát és cselekedetének következménye nemcsak 
magábaszállás módján, hanem többnyire positiv mó
dokkal: foglalkoztatás, dolgoztatás a börtönben 
járuljon hozzá, hogy a mivé eddigi körülményei mel
lett nem válhatott, ezentúl hasznos, jóravaló tagja 
legyen a társadalomnak, a melybe visszatér.

így kerül a nevelés gondolata a kriminológia 
czéljai közé. Igen természetes, hogy nagy hiba lenne 
a nevelés gondolatát egyszerre az egész területen a 
büntetőjog alapgondolatává tenni. Az erkölcsi fejlő
dés, a társadalmi élet sajátos menete szerint, ma
gasabb szempontok érvényesülése mellett az előbbeni 
fokok korántsem vesztik el értéküket. Minden er
kölcsi ítélkezés mindenkorra érvényes; még az egyén 
sem, még kevésbbé a társadalom él egységes életet, 
úgy, hogy minden egyes lelkiállapot csupán egy fej
lődési foknak volna a nyilatkozata. A bűneset, a tár
sadalmi környezet, a melyben előfordul, az egyén, 
a mely elköveti: mindez figyelembe veendő, hogy 
aztán ítélkezésünkben meghatározzuk, vájjon a bün
tetés feladata: megtorlás, elrettentés vagy javítás 
legyen-e. Ezért a modern kriminalpolitika egyelőre 
csak a gyermekkorban és a fiatalkorban látta azo
kat a feltételeket, a hol az összes körülmények mér
legelése mellett általában véve azt lehet mondani,
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hogy a büntetés neveléssel helyettesíthető. Termé
szetes, hogy még a gyermekeknél is vannak esetek, 
a hol vigyáznunk kell arra, hogy ne alkalmazzuk a 
magasabb felfogást ott, a hol a régebbi felfogások még 
nem vesztették el jogosultságukat. így előfordult 
egy esetben, hogy két fiú egymással valami csekély
ségen annyira összeveszett, hogy a tízenhároméves, jó- 
viseletű és deréík szülők környezetében élő fiú úgy 
vágott egy sörösüveget a másik fejéhez, hogy az 
meghalt. Egy másik esetben egy tizennégyéves fiú 
ostorral ütött meg egy másikat; a sérült fiú sebei
be ing-foszlányok jutottak és az belehalt sérüléseibe. 
Mindkét fiúnál semmiféle nevelőintézkedésre nem 
volt szükség, mert a nevelést a szülők, az iskola 
rendesen elvégezték, de nem lehetett eltekinteni a 
sérülés nagyságától és az elrettentés gondolatától. 
Mind a két eset a magam gyakorlatában fordult elő: 
rövidebb tartamú fogházra ítéltem mind a két fiatal
korút, természetesen pontosan gondoskodva arról, 
hogy a fogházbüntetés alatt a gyermekek kellő lelki
épülésben részesüljenek és hogy a fogház összes 
mételyező hatásától megóvassanak.

A kriminalpaedagogia helyét a nevelés rendsze
rében megtajáljuk, ha a nevelés feladatait vesszük 
szemügyreyA nevelés Kármán Mór fogalmazása sze
rint ,,oly tevékenység, a melylyel a társadalomnak 
fejlettebb, műveltségben és erkölcsösségben haladot
tabb tagja vagy csoportja ugyancsak azon társadalom
nak fogyatékosabb, kevésbbé fejlett tagját vagy cso
portját törekszik a maga haladásának fokára emelni, 
műveltsége és erkölcsössége áldásainak részesévé 
tenni.“/Ebben a fogalmazásban egymás mellett látjuk 
a nevelőt, mint a magasabb erkölcsiség képviselőjét 
a növendékkel szemben, a melynek erkölcsiségét 
emelni, fejleszteni kell. A nevelés tehát mindig egy 
bizonyos alsófokon álló erkölcsi állapot fejlesztésé
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vei foglalkozik. Mi a helye ebben a tevékenységben 
annak, a mely egész sajátságos alsóbb erkölcsiséggel, 
sőt az erkölcsi állapot elmaradott és elfajult jelensé
geivel foglalkozik?

A tapasztalati tények világosan tanúsítják, hogy 
a nevelőmunkának minden egyes esetben korlátái 
vannak: egyrészt az élet ama követelményeiben,
a melyekben az ember már születésénél fogva, majd 
helyzetének és viszonyainak módosulásával beleke
rül, másrészt a növendék testi-lelki szervezetének 
amaz erős, változatlan tényezőiben, a melyeket úgy 
szoktunk tekinteni, mint sajátos természetét, egyéni
ségét. Ezek a korlátok bizonyos mértékig már az 
ember születésénél fogva ösztöneiben meg vannak 
határozva. Azért a módszeres szándékos nevelés az 
erkölcsi életnek csupán azon mozzanataira vonatkoz- 
hatik, a művelődés ama tényezőire, a melyek az em
beriség közös tulajdonának tekinthetők, tehát azo;£, 
a melyek ezen az egyéni korlátokon belül esnek. A  
nevelés feladatát ezen a körön belül tekintve,  ̂ ju
tunk a normális gyermek fogalmára. Normálisnak 
kell neveznünk azt a gyermeket, a ki az ilyeténkep 
megállapított emberileg közös nevelési szabályok alá 
esik, a kinél ezek az általános egyetemes szabályok 
elérik a nevelés czélját az erkölcsiség fejlesztésére. 
Valaha a módszeres nevelés tényleg csak ezekre vo
natkozott és azok, a kiknek az egyéniségeiben vagy 
körülményeiben oly korlátok állottak lenn, hogy 
azok e nevelésben nem vehettek részt, egyszerűen ki
maradtak a fejlődésből. Ezek a gyermekek azok, a ki
ket általában véve abnormisnak, rendellenesnek ne
vezünk. Valamikor a szegény, elhagyatott, gyenge, 
béna, vak, siketnéma, elmegyenge mind ebbe a nagy, 
kintmaradt csoportba tartozott. Ma azonban foglalko
zunk velők és e foglalkozás alapfeltétele az, hogy pon
tosan körülírjuk azokat a részletes feladatokat, a hol
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a nevelésnek ezek a különös korlátái mégis megköze
líthetők és a gyakorlat, valamint a tudomány segít
ségével többé-kevésbbé távolabbi határra helyezhetők.

A kriminalpaedagogia nevelőtevékenységét kell 
tehát ebben a különleges nevelési körben meg
határoznunk. Vegyük tekintetbe a nevelés fel_ 
adatait, úgy, a mint azt a mai tudomány meghatá- 
rozza, és jelöljük ki 6 feladatok között a sajátos fel- 
adatunk czélját, körét és e körnek a viszonyát a ha
sonló feladatkörökhöz. A paedagogia a nevelőfel
adatokat három részre osztja: testi nevelés, erkölcsi 
nevelés és értelmi nevelés. Mind e hármas feladatnál 
van a fogyatékosoknak egy csoportja, a mely súlyo
sabb fogyatékossági tüneteket mutat fel, semhogy 
azzal a normális paedagogia intézményeinek keretein 
belül és a normális paedagogia módszereivel eredmé
nyesen foglalkozni lehessen. Ezen egyéniségek ncve- 
lésével foglalkozik a^paedagogiai pathologia" tagabb 
értelemben.

A testi nevelés pathologikus területe a nyomo
rék, vak, siketnéma nevelés. Az értelmi nevelés fo
gyatékosai ugyancsak a vakok és siketnémák bizo
nyos tekintetben, és az ideggyengék, valamint a 
gyengeelméjüek különböző fokozatai: hülyék, gyen- 
geelméjüek és gyengetehetségüek. Ugyanígy kon
struálhatjuk meg a második nevelési feladat-csoport 
pathologikus eseteiből az erkölcsileg fogyatékosak 
körét. Ezeket nevezhetjük erkölcsileg gyengéknek, 
erkölcsileg hetedeknek. másszovaTT miután az er
kölcsöt a társadalmi élet szabályai határozzák meg, 
társadalmilag gyengéknek, socialisan gyengéknek. 
Ezekkel a társadalmilag, erkölcsileg gyengékkel es 
betegekkel foglalkozik a kriminalpaedagogia. Az elne
vezés talán nem egész pontos, mert jogászi értelem
ben eddig kriminálisok alatt csupán azokat az egyé
neket értették? a kilTvalamely positiv jogszabályt
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megsértettek. A modern kriminológia azonban már 
egészen tisztában van azzal, hogy a kriminalitás tu
laj donkép társadalomellenes állapot, a mely akkor is 
veszedelmet jelent a társadalomra, sőt sokszor még 
nagyobb veszedelmet, ha positiv jogszabálysértést 
nem is tehet kimutatniuk kriminalpaedagogia értel
mében tehát a kriminalitás, züllöttség, erkölcsi rom
lás mindig ugyanegy jelenség-csoportot akar megne
vezni, más-más szempontból tekintve a jelenségek/' 

Önként értetődik, hogy az erkölcsi nevelés fogya
tékosai az élet jelenségeiben nem állanak annyira kü
lön a testi vagy értelmi fogyatékosaktól, mint az az 
elméleti megkülönböztetésekben történik. Jól tudjuk, 
hogy a nyomorékok legnagyobb részénél erkölcsi ba
jokkal is van dolgunk; ugyanúgy a vakok és siket
némáknál, akik a legtöbb esetben csupán testileg hibá
soknak mutatkoznak és a legtöbb esetben értelmileg is 
máskép nevelendők és számos esetben külön erkölcsi 
nevelésre is szorulnak. Ugyanígy a gyengeelméjűek 
tulajdonképen testileg is betegek és megfelelő er
kölcsi nevelés hiányában súlyosabb erkölcsi hibákat is 
mutathatnak fel, mint az elhagyatott ép gyermekek. 
Ép úgy, a mint a testi, erkölcsi és értelmi nevelés 
szálai változatosan bonyolódnak össze, a pathologi- 
kus esetek is csupán úszó határokkal választhatók el. 
Ez azonban sem a gyakorlat, sem az elmélet munká
ját nem zavarhatja, hanem mindegyik nevelési fel
adatkör pathologiája meg tudja különböztetni azokat 
az eseteket, a melyeknél a kóros tünetek között in
kább találunk előtérben olyan jelenségeket, a melyek 
az illető esetet a sajátlagos feladatkörbe utalják. így 
a kriminalpaedagogia körébe fog tartozni a gyenge
elméjű gyermek, a ki lop vagy csavarog, tehát társa
dalmilag rossz és meg nem felelő helyzetben van, 
ellenben nem tartozik ebbe a körbe az az ideggyenge 
gyermek, a kiről szülői kellően gondoskodnak és a ki
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nek csupán különös testi vagy értelmi neveléséről 
kell gondoskodni. A  kriminalpaedagogia és gyógy- 
paedagogia között a lényeges különbség tehát ott ta
lálható fel, hogy a kriminalpaedagogia socialis viszo
nyok rendezésével foglalkozik, A gyógypaedagogia 
módszerei nem terjednek túl az egyén kezelésén, a 
kriminalpaedagogia ellenben kényszerítő erővel posi- 
tiv társadalmi viszonyokba belenyúl és azokat a neve
lés czéljára berendezi és átalakítja. /

A kriminalpaedagogia helyének ez a megállapí
tása annyiban bir különös fontossággal, hogy ekként a 
kriminalpaedagogia rendszeres helyet talál a nevelés 
szervezésében. Ez az a lépés, a melyet a modern pae- 
dagogiának meg kell tenni és ép úgy, mint a gyógy- 
paedagogiát, a ikriminalpaedagogiát is ki kell emelni a 
jótékonyság, az önkéntes emberbaráti tevékenység, a 
socialis segítés köréből és módszeres nevelőintéz
ményekkel a nevelésügy integráns részévé tenni.

A történeti fejlődés is e tekintetben a gyógy
paedagogia többi ágaival azonos fejlődést mutat. Egy
néhány analógiával ezt élénken megvilágíthatjuk.

A régi időben a nyomorék gyermeket elpusztítot
ták vagy kitaszították és ma is a falu életében a béna 
a falu koldusa, a falu nyomorékja. Utóbb, különösen 
az egyházi felfogás érvényesülésekor, bizonyos mysti- 
kus felfogás vette őket körül. Oedypus, Tyrtaeus sán
ták voltak. A középkorban Odin és Dónál istenek 
csonkák voltak, egyik a kezét, a másik a lábát vágta 
le, valami mystikus gondolat fűződvén e csonkítás
hoz. Hosszú idő telt el, míg az első nyomorék-otthon 
felépült a XlX-ik század elején és csak a legújabb 
korban látjuk a nyomoréknevelést, mint a paedagogia 
részét kialakulni.2)

Ugyanezt mutatja a vakok nevelésének törté
nete. A  vak ember eleinte koldus, mint a hogy sok
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helyütt ma is az. Utóbb valami mysticismus vonja be 
őket, az a néphit, hogy a vak ember valami módon 
érintkezik az Istennel. Homérosz és Osszián állítólag 
vakok voltak. Demokritoszról azt állítják, hogy azért 
vakíttatta meg magát, hogy a szelleme frissebb le
gyen. A  XII—XlII-ik században asylumokat építet
tek nekik, utóbb a jótékonyságra bízták őket és 
legfeljebb egynéhány előkelő ember neveltette vak 
gyermekét. A XlX-ik század elején alakult az első 
vakok otthona Bécsben és utóbb Párisban, a hol 
Braille, maga is vak ember, foglalkozott a vakokkal 
és számukra a vak-irást feltalálta. Ma a vakok neve
lése a közoktatásügy szerves része.3)

A siketnémákról Augustus azt mondta, hogy 
minden emberi teljesítményre képtelenek. A közép
korban egyes előkelő embereket, akik siketnémák 
voltak, festeni tanítottak, de mégaXVII-ik század
ban is voltak, a kik azt mondták, hogy nem szabad 
Isten szándékait keresztezni azzal, hogy oktatjuk 
őket. A XlX-ik század elején nyílnak meg az első 
siketnéma-intézetek, és ma már ez is a nevelésügy 
integráns része.4)

Ugyanilyen jelenségeket látunk a gyengeelmé- 
jüek és idegbajosok történetében. Ezeket valamikor 
üldözték. Egyik helyről a másikra kergették, ép úgy, 
mint ma is a műveletlen falvakban majd mindenütt, 
van egy falu bolondja. A  középkorban a boszorkány
üldözéseknek sok ember esett áldozatul, a kiről meg 
lehetett állapítani, hogy neuraszténiában vagy 
psychasz témában szenvedtek. Fejedelmi udvarok
ban udvari bolondoknak használták a gyengeelmé- 
jűeket és Németországban még a múlt században is 
mutogattak mikrocephal gyengeelinéjüeket azon a 
czímen, hogy  ̂ az ..utolsó. aztekek“. Schweizban, 
Abendbergben, jGuggenbühl [alapította az első idióta- 
intézetet nagy ellenzés és gúnyolódás között és
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"'Stoetznei) nevéhez fűződik a XIX. század közepén a 
gyengeelméjüek rendszeres oktatása.0) ^

Az összes testi és lelki fogyatékosságoknál tehat 
azt látjuk, hogy a fogyatékosoktól először mint al
kalmatlan egyénektől a társadalom meg akar szaba
dulni. Utóbb az a babona, hogy a szegény, a nyomo
rult az Isten haragját zúdítja a gazdag emberre, in
dította meg a jótékonyságot. Az egyházi felfogas sze
rint egyenesen azért van szükség a benara es kol
dusra, hogy legyen kivel jót tenni. A mai kor socia- 
lis felfogása teszi kötelességgé, hogy a fogyatékoso
kat nevelni, oktatni kell és azt a képességet, a mi v - 
lük született, a neveléssel a társadalom szama 
hasznosítani. Ma már ez minden allam tói vényé k
az álláspontja. . r •

A  morális fogyatkozások csoportja is ezt a fej
lődési mutatja, de a fejlődés még korántsem jutott el 
arra a fokra, arra az általános megertesre, mint 
testi és lelki fogyatékosok körénél.

A régi időben a társadalmilag alkalmatlan ele
meket egyszerűen eltávolították s egyik helyről a ma
ik ra  kergették. A régi magyar jog így emlékszik meg 
ezekről az elemekről', „cziganyok, csavargók es nyug
talan elemek." A késői középkorban jotekonysagi in
tézmények kezdtek foglalkozni az elhagyatott gyer
mekkel, mert szükség volt valakire, a kl^  J °  eQ 
konyságot lehessen gyakorolni. , így alapitotlalc «• 
XI V-ik században azelsőj^lenczhazat a torgbTaga- 
val a hová'bgtéttegVcsecsemötT a mely ezzel örökre 
eltűnt az emberek szeme elől/ A vezető szempont 
tehát még mindig a gazdaságilag fölösleges emberek 
eltávolítása. Az első árvaházak alapításánál is meg 
olvan szempontok játszanak közre, hogy az elai . 
el züllött gyermekektől a társadalmat megszabad! - 
sák; nem az a lényeges, hogy a gyermek helyet ta a - 
jón, hanem hogy el legyen különítve a tarsad -
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lomtól A hamburgi árvaház alapítólevelében 1604- 
ből benne van az árvaház létesítésének indoka kö
zött, hogy azért kellett azt létesíteni, mert a csapato
san csavargó gyermekek anyira elszaporodtak, hogy 
a felnőttek aludni sem tudtak, és komoly emberek 
nem beszélhettek egymással a nélkül, hogy ezek u 
züllött gyermekek minden szavukat ki nem hallgattak 
volna. így az erkölcsi nevelésre szoruló gyermekeket 
a legújabb korig mindenféle munkaházakban, fegyha- 
zakban csavargókkal, gonosztevőkkel; Hülyékkel ösz- 
szezárva tartották. Börtönrendszerünk csak a leg
újabb időkben különítette el a bűnös gyermekedet a 
felnőttől, úgy hogy addig maga a börtönrendszer a 
gyermekkriminalitás egyik erős tényezőjévé vált. Itt is 
hosszú idő vezetett ahhoz, hogy az elzüllött es bűnös 
gvermekkel gondozó, ápoló és nevelő módon kell log- 
lalkozni. Ez_a mozgalom is a XVIII-ik3 zazad_yege^e. 
vezeJhetövisszaAL , t . ,_ , •EddigTléJtegetéseinkben láttuk, hogy úgy a kri
minológia, mint a paedagogia a felvilágosodás Korában 
eljutott addig a gondolatig, hogy az erkolcstelense- 
get, a bűnt lehet neveléssel kezelni, az■ erkölcseilenes 
viselkedést kell javítani és nevelni. Most áttérünk 
arra, hogy ezt a gondolatot hogyan fejlesztette a 
tudományos paedagogia.
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II. A GYERMEKEK ERKÖLCSI HIBÁINAK 
PAEDAGOGIÁJA.

A gyermekek erkölcsi hibáival és bűneivel, azok 
nevelésével és okai kutatásával legelőször a felvilá
gosodás korában a ,,philantropista“ paedagogusok fog
lalkoztak. Jean Jacques Rousseau fellépésének kö
szöni a paedagogia azt a belátást, hogy a gyermek 
nemcsak nagyságára, hanem egész lényére és minő
ségére nézve más egyéniség, mint a felnőtt. Addig a 
gyermekek hibáinak pótlására és javítására nem is
mert a nevelés más eszközt, mint a középkorból át
vett büntetéseket. „A ki kíméli pálczáját, gyűlöli a 
fiát, a ki azonban szereti, az veréssel bünteti, idéz
ték az Ó-testamentumból és ezen alapultak a lealázó 
testi büntetések. A jezsuita-iskolákban a XVI-ik és 
XVII-ik században külön felfogadott személy ,,cor- 
rector" volt a testi büntetés végrehajtója és a lusta
ság padjára ültették azt a gyermeket, a ki nagyobb 
hibát követelt el. )

Némi enyhülést hoztak a büntetések alkalmazá
sába a XVII. és XVIII-ik század absolutistikus 
korszakának iskolai rendtartásai, úgy, mint a góthai 
és a szász választott fejedelemség iskolai rendtartá- 
siir~1Pllielvek klfeTözetten eltiltották aztThogV a gyer- 
mekeket a tanulás miatt verjék ásTT testi büntetést 
csupán á~~fggyéTmi szabályok elleni kihágásokra tar-



tották fenn- Belátták azt, hogy az emlékezet, a figye- 
Íem7~aTTítíás hibáit már nem lehet büntetni és így 
csak a munkakerülés, játékszenvedély, akaratosság, 
veszekedés ellen alkalmaztak^ testi büntetést. Ezt a 
felfogást látjuk kz" ú. n^éTmészete^agdagogj?' első 
képviselői, mint Ratke, UomeniusTvalamint a pietista 
Francke-nél (1663—1727), a kik hangsúlyozták, hogy 
a hibákat inkább meg lehet szüntetni oktatással, meg
magyarázással és jó szavakkal, mint szigorú bünte
téssel, és testi büntetésnek legfeljebb csak kivételes 
esetben engedtek helyet. így Francke8) az ö példa
szerű iskolai rendtartásaiban tüzetesen körülírta 
azokat az eseteket, a mikor büntetésnek egyáltalán 
helye lehet és a szigorúbb és kínosabb büntetéseket 
enyhítette a szeretet és istenfélelem érzelmeivel.

Ezek a paedagogusok enyhítették a középkori 
büntetések kegyetlenségeit, de a gyermekhibák lénye
gére, okaira vonatkozóan önálló felfogással először 
Rousseau követői léptek fel. Rousseau (1712 1778)
tanította azt, hogy a természetes és az észszerű ugyanaz 
és ezért a valóban észszerűnek természetesnek is kell 
lennie. „Minden jó, a mint az a természet öléből ki
kerül", mondta Rousseau „és minden elkorcsosul az 
emberek kezén". Ezért szerinte „nincs eredeti rom
lottság az emberi szívben; nincs egyetlen hiba sem 
benne, a melyről ki ne lehetne mutatni, hogy hogyan 
és milyen úton került az oda", mondja Rousseau, aki 
serdülő korában Doucommun órásmester tolvaj-masa 
volt.9)

Ezzel a kijelentéssel meg volt törve az út a gyer
mekhibák jelenségeinek és okainak kutatására. Ezt a 
feladatot Németországban végezték el azok a paedago
gusok, a kiiket szellemi vezérük és úttörőjük, Johann 
TWntmrd Basedow (1723—1790) dessaui intézete, a 

y ^ilantropinum^után philantropistáknak nevezünk.
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Basedow egy brutális parókakészítő és egy ídeg-
anya csavargó gyermekéből lett a paedagogia 

úttörője. Neki is alapnézete volt, hogy mindaz a jó 
es 1 ossz, a mi a gyermek hajlandóságaiból kifejlődik, 
a nevelés hatása. A gyermekkel való egyszerű, 
könnyed, szeretetteljes bánásmódtól várta a nevelés 
eredményét és azt hirdette, hogy a parancs, büntetés, 
tanács nem sok eredménnyel jár. A gyermekek hibái 
abból erednek, hogy a gyermekek környezete nem 
szoktatta őket a jóhoz és széphez. A hibák kezelése 
ennélfogva máskép nem lehetséges, mint a gyermek 
eszével és leikével való foglalkozás, bizalommal és 
az ember természetes eszével.10)

Basedow követői közül részletesen és külö
nösen foglalkozott a gyermekek hibáival és e hi
bák kezelésével a Campe-féle ,,Allgemeine Re- 

^SlQaswerk" egyik legszorgalmasabb munkatársa, 
[Vijlaiime,. a halberstadti franczia egyházközség lel— 

, 1 F ^ rtekezései a Pedagógiai pathologia oly 
előfutár jának tekinthetők, a melyek ma is 
naéY figyelmet érdemelnek. Alapelve az, hogy „az 
embernek nincsenek lényegileg rossz ösztönei. A  
rosszra való hajlam lényegileg jó érzelmek véletlen 
eltévelyedése. A gyermek eltévelyedései vagy a 
hiányos belátásból, vagy az ösztönök túlzásaiból, 

hiányaiból és gyengeségéből erednek." 
Az ösztönök jósága vagy ártalmassága tehát lénye
gileg a környczettö1 és külső körülményektől függ: 
„Medea szerette Jasont — a szerelem megengedett 
dolog, a természet czélja — csak az a körülmény, 
hegy Jason a leány apjának ellensége volt, tette 
a leány szerelmét történetesen bűnné." Ezek a bizo
nyos körülmények a gyermekek nevelésétől függe
nek; a gyermekek hibái és neveletlenségei tehát 
főképen a nevelés műve. Ezen az alapgondolaton 
mind a két értekezésében Villaume végig megv az
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összes gyermekhibákon és kimutatja eredetüket. 
Majd kezelésüket kúrának nevezi és kezelésük 
alapfeltételéül a gyermek lelkületének és egyénisé
geinek pontos ismereteit és szellemi képességeit, 
belátásuk fejlesztését tartja az egyedüli módnak 
mindenféle büntetés, fenyegetés helyett.11)

Kevesebb elméleti és tudományos vizsgálattal, 
de szívhez szóló népszerűséggel tárgyalta több 
munkájában a gyermekhibák kérdését a philantro- 
písták istenáldotta paedagogusa, Chr. Gotthilf 
Salzmann (1744—1811) a ma is létező schnepfentali 
(Gotha mellett) intézet alapítója. Az '"ő alapelve, 
a mint ő maga mondja ,,rövid és a következőképen 
hangzik: a gyermekek összes hibáinak és erkölcs
telenségeinek az okát a nevelőnek önmagában kell 
keresnie". Meghatók nagyszámú irataiban azok az , 
önvallomások, a melyeket ő önmagáról ír; elmondja, 
hogy ő a gyermekek felett soha sem bosszankodott, 
velük sohasem mérgelődött, csak a gyermekek tár
saságában érezte -jól magát és sohasem emlékszik 
arra, hogy őt valamelyik növendéke bosszantotta 
és bántotta volna. Ezt az alapelvét, hogy a gyer
mekek hibáinak és bajainak okát a szülőkben és a 
nevelőkben kell keresni, számos népszerű, sokszor 
mulatságosan írt munkáiban elbeszélésekkel illusz
trálta és variálta. Ezek közül a legelterjedtebbek 
a következők: Ameisenbüchlein, Krebsbüchlein, Kon- 
rad Kiefer.

Olvasásukat minden paedagogusnak, a ki ilyen 
gyermekekkel foglalkozik, nagyon ajánlhatjuk fi
gyelmébe.12)

A philantropisták közül még meg kell említe
nünk /'Heusingert) a ki a munkaiskola történetében 
is fontos forrasTKépez. Az ő nézetei is teljesen fe
dik a philantropista gondolkozást, de ,,Familie 
Wertheim"13) czímű munkájának két fejezete
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különösen azért nevezetes, mert ő a gyermekek hi
báinak kezelését az orvos munkájához hasonlítja. Az 
a paedagogus, a ki a gyermekek hibáival foglalko
zik, lelki orvos legyen, a ki paciense bizalmát 
élvezze és ne legyen birája. A gyermek hibáit je l
lembetegségeknek nevezi, a melyeket meg kell 
vizsgálni, okait megállapítani és az okokat eltávo
lítani, A hibák eltávolítása orvosi kúra, a mely a 
beteget meggyógyítja. Ennek a lelki gyógyszertár
nak föeszköze a bizalom és a szeretet, míg fölös 
szigor és büntetés a betegséget csak súlyosbítja.

Meg kell említeni még a philantropisták 
közül I. H. Campet, (1746—1818) a ki a büntetések 
elméletét tárgyalta és különösen az úgynevezett 
természetes büntetések elméletét állította fel, A 
büntetésnek úgy van szerinte értelme, ha az a gyer
mekre természetes folyamat és következmény be
nyomását teszi, a mely a gyermek eszére hat és el
méjét felvilágosítja hibáiról,'4) Ezt később Spencer 
is hirdette.

A philantropisták Közép.Németország kies 
hegyes-völgyes vidékein, zöld pázsittal körülvett, 
magastetejü, csinos nevelőintézetekben vidám és 
egészséges szellemben foglalkoztak az akkori divat 
szerint öltözött kis világpolgárokkal. Inkább azon
ban a jobb családok elnevelt gyermekeinek hibáival 
és félszegségeivel foglalkoztak, A  népnek elhagya
tott, elzüllött gyermekei a rendőri hatóságok kezén 
tolódtak erre vagy arra, de arra, hogy ezekkel a ve
szendő gyermekekkel is nevelő módon foglalkozzék, 
először a modern pacdagogia megalapítója, f 'P esfa- 
lozzi (1746^ 1827)jgondolt. Azok a gyermekek^ a 
kikkel Pestalozzi nevelő-intézeteiben: Neuhofban,
Stanzban és Burgdorfban foglalkozott, legnagyobb
részt csavargó, lezüllött, elférgesedett, romlottlelkű 
gyermekek voltak, olyanok, a milyenek ma a gyér-
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mekbiróság és a javító-intézetek legveszedelmesebb 
zömét képezik. Irataiban olvashatjuk leírásait azok
ról az időkről, a mikor ő ezekkel a gyermekekkel 
évekig a legnagyobb nélkülözések között élt együtt, 
a mint maga mondja „felügyelőjük, pénztárnokuk, 
háziszolgájuk, cselédjük volt, és mindezt félig fel
épített házakban, tudatlansággal, betegséggel és 
mindenféle ellenségeskedéssel körülvéve.“ Ezzel a 
gyermekanyaggal indította meg Pestalozzi harczát 
a szerzetesi oktatás természetellenességei, az értel
metlen betüzés és magolás, a katekizálás ellen és 
alapította meg az embernevelés iskoláját. Pestalozzi 
írásaiban és munkáiban nem talál a kriminalpaeda- 
gcgus külön útmutatásokat az elzüllött és erkölcsi 
romlásnak indult gyermekek nevelésére. Az ő kü
lönös nagysága, mondja róla Natorp, abban áll, hogy 
,,az igazi emberiesség alapforrását, úgy, mint a mi 
vallásunk alapítója, a legutolsó gyermekben is meg
találta, legyen az bár szellemileg vagy testileg nyo
morék, legyen bár elmebeteg, elzüllött vagy bűntet
tes és megtalálta azt az utat, a mely őt feleleveníti 
a szeretet útján az egyszerűséget, a nem tévelygő 
igazságot és hűséget a munkában és mindezt közvet
lenül egyik lélektől a másikhoz, szívtől a szívhöz." 
Pestalozzi tanai a legvilágosabban mutatják azt, 
hogy a paedagogia módszere egy és ugyanaz, le
gyen az akár rendes körülmények között élő gyer
mek, akár az utczán felszedett koldus. Az ő műkö
désének legnagyobb tanúlsága a philantropistákkal 
szemben az, hogy míg a philantropísták az emberi ész 
mindenható erejétől, a felvilágosítástól várták az 
erkölcsök javulását és az erkölcsi hibák kezelését, 
Pestalozzi a nevelés alapiát az érzelmi életben látta 
és mindezek között az alapérzelmet, a melyen 
mhadga ânorális fejlődés alapszik, az embernek az 
emberhez való szeretetében látja. A  ,,Wie Gertrud
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ihre Kinder lehrt“15) XlII-ik levelében fejti ki, hogy 
a szeretet érzelméből hogyan fejlődik az egész em
beri közösség, az emberi társadalom legerősebb ele
me, az emberszeretet. Pestalozzi csak homályosan 
látta, hogy az erkölcsi fejlődés is ép oly fokozatos 
fejlődésnek van alávetve, mint minden egyéb fej
lődés, de meg kell állapítanunk azt, hogy ez a fej
lődés, a mit ő intuitíve meglátott, még ma sem vi
lágos egészen előttünk. Meglátásai és előérzései 
azonban értékesek, mert ő is a primitiv és patholo- 
gikus eseteiből szerezte tapasztalatait, a mi a ké
sőbbi inoralfilozofusok legtöbbjénél hiányzott.

Pestalozzi eszméi nemcsak az általános iskolai 
nevelésre, hanem az elhagyatott és züllött gyerme
kek nevelésének ügyére is nagy hatással voltak, első
sorban Schweizban és Németországban. Az a moz
galom, amely a XIX. században a német gyermek- 
menedékházak (Retlungsanstalt) szervezése czéljá- 
ból megindult, javarészt az ő hatása alatt indult 
meg. így Weimarban Fáik követségi tanácsos ala
pította az elhagyott gyermekek menedékházát Lut- 
terhof név alatt és Zeller Beuggenben Basel mellett 
a szegény- és árvagyermekek menedékházát. 
Ugyanezen gyermekekkel foglalkozott Fellenberg 
hofwyl-i (Schweiz) intézete. Ezek az intézetek te
kinthetők elsőnek, amelyek először a rendes neve
lésben nem részesült gyermekek erkölcsi nevelésével 
foglalkoztak.10)

Az első rendszeres nevelése az erkölcsileg el
hagyatott gyermekeknek azonban Németországban 

f  J oh. HeinrT W ic h e r n nevéhez fűződik, a ki Ham- 
c burgtráll „Ruuhes Ihíus“ néven nevelő-intézetet ala

pított. Ez eredetileg kis menedékház volt 12 gyer
mek számára, és ma egyike Németország legna
gyobb nevelő-intézeteinek erkölcsileg elhanyagolt 
gyermekek számára. Wichern pályáját mint papnő-

24



vendék kezdte meg, megszervezte a német evangé
likus belső missio hatalmas szervezetét és életét a 
berlini minisztériumban mint kormánytanácsos fe
jezte be, a belső missio szervezetét fejlesztve. 
Wichern tulajdonképen nem volt elméleti paeda- 
gogus, de az erkölcsileg züllött gyermekek nevelé
sét gyakorlatilag ő határolta el a nevelés többi fel
adataitól. Ellentétben az akkor már elegendő szám
ban volt javító-intézetekkel, abból az alapelvből in
dult ki, hogy a gyermekeket csak a keresztény szere
tet eszközeivel lehet visszatéríteni az erkölcs útjára. 
A menedékház alapelve a javító-intézetekkel szem
ben a szabad nevelés rendszere; itt az erkölcsi elfa
julást a szabadság elvonása nélkül és a gyermek ké
pességeinek kifejlesztésével akarják kezelni, a ja
vító-intézet kényszerét a családias szellem pótolja. 
Minden intézet egy családapa vezetése alatt áll, na
gyobb intézetek pedig külön családokra oszolnak a 

-családapa vezetése alatt, a ki a gyerekekkel együtt 
él, együtt foglalkozik, neveli és tanítja őket; a csa
ládi szellem a keresztényi szereteten és a keresztény 
hiten alapul, ez indítja a nevelőt arra, hogy a gyer
mek bűneivel megértőén bánjon, a gyermekkel a. bi
zalmas viszonyt megalapozza és ennek alapján ve
gye fel a nevelés további fonalát^-A családapákat és 
nevelőket azután külön képzőkben a nevelésnek erre 
a módszerére kiképezték és külön erre a foglalko
zásra nevelték.17) /

A német belső missio e mozgalmának rendkívül 
nagy hatása volt Németországban és a Rauhes 
Haus nyomában nagy számban emelkedtek hasonló 
intézetek, sőt Franczíaországból is jöttek át ez inté_ 
zetek tanúlmányozására s annak mintájára ott is 
alakítottak hasonló intézeteket. Hatása ezen intéze
teknek azonban inkább csak a gyakorlati életben 
maradt; a kriminalpaedagogia újabb feladataival
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ez mtezctek már nem voltak képesek meg- 
írkozni a menyiben a tudományos paedagogia és a 

gyermektanulmányozás eredményei ezektől az in
tézetektől mindmáig meglehetősen távol maradtak.
v e z p t? 6 ^ a T a yen eZek az intézetek alapultak, ne- ezetesen a családi egyszerű környezetben megnyil-

sz®retetf mindenesetre helyes volt és ^elen
n a L i T  Ü’ m!nt IatmAf°áíuk- ma is a kriminal-
b .rl fii gíai neiVf  eMn,ek' Azonban ma már nem sza- gyelmen kívül hagyni a tudományos paedagogia
nagy eredményeit és ezekkel kell kiegészíteni azt a 
gyakorlati irányt, a mely különösen Pestalozzi és 
Wichern nevehez fűződnek. Ez okból a következők
ben kel áttekintést szereznünk a tudományos paeda- 
gogianak azokról a törekvéseiről, a melyek az erkölcsi 
bajokban szenvedő gyermekek nevelésére igyekeztek 
világot vetni. 07

i ^  tudományos paedagogía rendszerében a gyer
mekek erkölcsi hibáinak okaival először a paedagogiai

J °.hann F riedrich Herhart 
J, ■ — 1841) fpglfllkof.fttL Ezt megelőzőleg már két
paedagogusnál megtaláljuk a gyermekek erkölcsi hi- 
ainak tárgyalását a paedagogia rendszerébe szer

vesen beillesztve. E paedagogusok egyike Niemeyer,18) 
a tudományos paedagogia egyik előfutár ja, a ki nagy 
nevelési munkájában, a mely a múlt század első 
ieleben magyar nyelven is megjelent, a kriminal- 
paedagogiának egy külön fejezetet szentelt „paeda- - 
gogiai, erkölcsi gyógy tudomány" néven. Ebben a ; 
munkájában egybeállította a gyermekek hibáinak j 
egész sorozatát és útmutatásokat adott elkerülésükre. ‘íáj 
A kérdés módszeres átgondolására azonban Niemeyer j l  
éppen úgy nem jutott, mint a másik rendszeres pae-jö 
dagogus, Schwarcz,19) a ki szintén az alapon fogta f e l i  
a gyermekhibák kezelését, hogy a gyermekhibákl 
tulajdonképen a nevelés zavarai és akadályai, a m e-1



lyeket kezelni és megelőzni, nem pedig elnyomni kell. 
Ez a két paedagogus lényegében a philan'ropísták 
alapeszméi alapján igyekezett a gyermekek hibái
val és bűneivel való foglalkozást a paedagogiai rend
szerbe beilleszteni és külön paedagogiai feladattá 
tenni. Miután azonban rendszerük inkább a tapasz
talatok logikai elrendezésén, semmint az erkölcsi 
czél átgondolásán alapultak, a kriminalpaedagogia 
alapkérdését nem voltak még képesek módszeresen 
rendszerbe foglalni.

Ezt a feladatot, mint említettük, először Herbart 
hajtotta végre. Herbart az ő első nagy paedagogiai 
művében, az Allgemeine Paedagogik-ban csak a tár
gyalás kapcsán emlékezik meg a gyermekek hibáiról, 
jóllehet az erkölcsi nevelés legfontosabb részének, a 
fegyelmezésnek egész tárgyalása arra van irányozva, 
hogy a nevelő a fegyelmezés szabályaival tudatos 
munkát végezzen a gyermekek hibái ellen; utóbb 
azonban, mikor Herbart az ő lélektani és ethikai né
zeteinek közzététele után paedagogiájának is sys- 
tematikus formát adott, az ,,Umriss Pádagogischer 
Vorlesungen" czímű munkájába2") rendszeresen 
beleillesztette mint a paedagogia külön ágát a 
gyermekek hibáiról és azok kezeléséről szóló tant. 
A  ki ezeket a fejezeteket ejolvassa, teljesen tisztában 
lehet azoknak az üres és felületes bírálóknak a 
hasznavehetetlenségéről, a kik Herbartot meghala
dott és elavult paedagogusnak mondják. Ezekben 
a fejezetekben nyilvánul meg Herbartnak nagy je
lentősége az erkölcsi nevelés jövő fejlődése szem
pontjából. A  kriminalpaedagogia egész rendszerét 
lényegében ezekre az alapokra kell fektetni, ter
mészetesen a modern paedagogiai kutatások felhasz
nálásával.

Hgtbajrí jt nevelés ren d szeréig  há£gm_ főrészig 
osztotta: a gyermelceirTgazgatása (RegierungT~az ok-



tatás (Unterricht) és a fegyelmezés (Zucht). A  
gyermekek hibáiról szóló tan a fegyelmezés tanának 
szerves része. A  fegyelmezés czélja a jellem nevelése; 
az egész fegyelmezés arra irányúi, hogy a gyermek
ben hibák ne fejlődjenek, de ezenfelül a fegyelmezés 
önálló functiója ezeknek a hibáknak a kezelése. 
Herbart külön tárgyalja a gyermekek hibáinak fel
osztását, azután a gyermekhibák kezelését és végül 
útmutatásokat ad egyes hibák kezelésére. Nagyfon
tosságú a kriminalpaedagogia egész további fejlő
désére Herbartnak az az alapvető felfogása, a mely 
a gyermekhibákat két lényeges főcsoportra osztja: 
egyik azoknak a hibáknak a csoportja, a melyeket a 
gyermek ejt, (die dér Zögling macht), szemben 
azokkal a hibáikkal, a melyekkel a gyermek bir (die 
er hat). Ebben a megkülönböztetésben a későbbi 
paedagogusok a gyermekhíbák tanának alapvető 
gondolatát látják. Azok a hibák, a melyeket a gyer
mek ejt, az akut, könnyebb hibák, a melyek a gyer
mek lelkének romlottságára nem utalnak, ellenben 
azok a hibák, a melyekkel a gyermek bir, lelki rom
lottságából fakadnak. A  különbségre nézve Herbart 
azt mondja, hogy nem valamennyi hiba, a melyet a 
gyermek ejt, közvetlenül folyománya azoknak, a 
melyekkel bir; de azokból a hibákból, a melyeket a 
gyermek többször ejt, maradandó hibák lehetnek. A  
hibák némelyike az egyéniségben rejlenek, masok 
pedig a fejlődés folyamán állottak elő és ezek kö
zül némelyek inkább, mások pedig kevésbé az egyé
niség befolyása alatt. Mindenre a testi szervezet van 
előmozdító vagy korlátozó befolyással. Háromféle 
typus szerint lehet az. emberi viselkedést megkülön
böztetni. „Vannak, a kik mindig tudják, hogy meny
nyit üt az óra és hova hív; mindig elvégzik, a mi a 
legközelebbi kötelesség és tudásuk köre fölött egyen
letes áttekintésük van; mások elmélyednek gondo
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lataikba, reményeikbe és aggodalmaikba, szándé
kaikba és terveikbe, vagy a múltban élnek, vagy a 
jövőben. Szeretik, ha a jelen nem zavarja őket és 
nagy fáradságra és sok időre van szükségük, a míg 
a jelenbe visszatérhetnek. A harmadik az a typus, 
a kik az adottat és a jelenlevőt tudomásul veszik, de 
nem azért, hogy ügy vegyék, a mint adva van, hanem, 
hogy tekintetüket mellette el hagyják siklani, kikém
lelni, mi van mögötte elrejtve, mindent felzavarni, 
helyéből kiemelni, összezúzni, eltépni, tréfát és gúnyt 
csinálni belőle.“ Ez a harmadik typus az, a melyben 
Herbart szerint a nevelőnek azokat az egyéniségeket 
kell keresni, a kik már zsenge korukban, játékaikban, 
minden tevésükben ielárúlják, hogy fegyelmezésük 
a nevelőjüknek sok bajt és gondot fog okozni. Kü
lönösen veszedelmes, ha ehhez az ingatag és kár
tékony typushoz pazarlás, nyereségvágy és titkolód
zás járúl és az ilyen egyéniség rossz társaságba ke
rül.

A gyermek hibái Herbart szerint jiég y  főcso
portba oszpúTfofc rgyéngeseg7Eyüg-
talanság, érzékiség és hirtelen harag. Ezek a hibák 
azok, a melyek a gyermek egyéniségében rejlenek, 
a melyekkel tehát a gyermek bir. A hibák másik 
csoportja, a melyeket a gyermek ejt: a kisebb kihá
gások, gondatlanságok, kártételek, valamint az első 
hazugság és az első lopás. Ezeknél a lényeges az 
eset egyedülálló volta, a mely azonban csak addig 
ártalmatlan, a míg az egyéniség általuk tartósan be_ 
folyásolva nincs.

Nagyon tanúlságosak Herbartnak azok a taní
tásai, a melyek a gyermekhibák kezelésére vonat
koznak. Legfontosabb szerinte az eset pontos egyé- 
niesítése, a diagnostika. Általános utasításokat előre 
adni a gyermekhibák kezelésére bajos és ezek ke_ 
veset érnek, az egyes hibák casuistikus kérdések-
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hez hasonlók. Különösen vigyázzunk arra, hogy ,,a 
kúra ne legyen rosszabb a bajnál, nem szabad 
szeplők ellen égető szerekkel védekezni“. Óva int 
attól, hogy ezeket a kérdéseket nagyon könnyű fel
adatnak vegyük, „az erkölcsi gyógytudomány a 
paedagogia leggyöngébb része, de a mindennapi 
használatra a legszükségesebb s az, a ki ennek nehéz 
eseteiben jó tanácsot tud adni, a legnagyobb szol
gálatot teszi.“ Az erkölcsi javulás szerinte „nem a 
nyomás és a szigorúság által következik be, nem is
azon paedagogiai büntetés által, a mely a_cselek^
mények természetes következményeivel tesz oko- 
sabbár^frétiőzza_azonban a Telkiismeret ̂ szavának 
utánzása és a pártatlan néző igaz becsületessége. 
Egy ilyen szó tekintetbe veszi a lehető mentségeket, 
a melyeket mindenki a maga bensőjében készen 
tart; helyet enged ezeknek a mentségeknek, a meny
nyire lehet, azonban óva int attól, hogy a jövőben 
valaki erre a mentségre támaszkodjon*. A kezeles 
főbb módjai a gyengeség hibáinál az erősítő életmód; 
gyenge természetek állandó szorgos gondozás mellett 
sokkal jobban javulnak, mint előre gondolnok. Allha- 
tatlanság és nyugtalanság ellen a legjobb a megkö
töttség bizonyos foglalkozásokhoz, különösen az° 
hoz, a melyek a külvilág pontosabb megfigyelésére 
késztetnek; e mellett pontos rend és a feladat tel
jesítésének megkövetelése, de kedvező megbecsü
lése annak, a mi saját kezdeményezésből teljesitte- 
tett. Buja érzékiség ellen pontos felügyelet, komoly 
megrovás és az erkölcsi alaptételek egész szigora. 

Herbart követői közül Stoy (1815— 1885)"')
szentelt paedagogiai encyclopédiájában a gyermek
hibák kérdésének külön részt. A paedagogianak 
ezt a részét ő a vezetés, a hodegetika egy részévé tét e 
és pathoW ia i hodegetikáTnak nevezte el/Nagyon 
fiéveTemremeTTo- megjegyzései vannak árrá nezve,
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hogy a paedagogiai pathologiának analógiákat kel- 
ene keresnie a testi gyógymód problémáival/Rész- 

letesen nem foglalkozott Stoy e kérdésekkel^ de fej
tegetései nagyon figyelemreméltóak tudományunk 
jövője szempontjából.

Meg kell emlékeznünk Herbart iskolájának tag
jai közül még Waitz-rol (1821— 1864),^) a ki különö
sen az úgynevezett „titkos együttnevelöJc,, fogalmát 
tejtette ki és ráutaíTXlieVeTesnék azokra a kor
látáira, a melyeket a socialis környezet ellenőrizhe
tetlen és észrevehetetlen befolyásai vetnek a nevelő 
jo szándékai elé. Herbart más követője: Tuiskon
Zdler (1817— 1882)-4), elméletileg ugyan kevésbbé^ 
oglalkozott a nevelés ezen kérdéseivel hanem 

nagy gyakorlati érdeme az, hogy 1866-ban az ő lip
csei paedagogiai szemináriuma mellett menhelyet 
állított fel iskolaköteles, erkölcsileg veszélyeztetett 
gyermekek számára, melyet ma | ZÍlkrstfftnekíne
veznek. Ez az intézmény a Wichern-féle példa kö
vetese volt, de nagy jelentőségét abban kell látni 
hogy egy tudományos paedagogiai intézet kísérleti 
telepe volt; itt azokat a gyermekeket nevelték a 
kik a szeminárium iskolájába jártak, de erkölcsileg 
°éyatékosak voltak. Sajnálatos, hogy ez az intéz- 

meny nem talált követésre és ma is óriási nehézsé
gekkel küzd és tovább nem fejlesztik. Példát mutat 
azonban arra, hogy az erkölcsi romlás kérdése csu
pán szerves paedagogiai intézménynyel oldható meg.

. A gyermekhibák tanát Herbart alapította meg, 
inint paedagogiai rendszerének egy részét, Her_ 
bárt egyik tanítványa, a kit ugyan sajnálatos félrel 
értés folytán utóbb ellenfelének tekintettek, Lud_ 
wig Adolph von Strümpell (1812— 1899), volt'- a z f  
f  ™ st m£4r ebből a tanból a „paedagogiai patho- 
logia külön tudományát alapította meg.24)

Strümpell alapvető munkájában, a „Paedago-
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gische Pathologie“-ban találjuk meg ennek a tudo
mányágnak alapfogalmait első tudományos fogal- 
mazásábany/Az ő meghatározása szerint a paeda- 
gogiai painologia az a tudomány, a mely azokat az 
állapotokat és folyamatokat tárgyalja, melyek a 
tapasztalat szerint a gyermekkor szellemi életének 
fejlődésében olyan tulajdonságokat mutatnak, hogy 
azokat abban az értékelésben és mérlegelésben, a me
lyet a paedagogus az általa elgondolt és kitűzött 
nevelési czél szempontjából magának felállít, vagy 
fogyatékosnak, vagy aggályosnak, vagy kártékony
nak, egyáltalán valamely szempontból javításra szo
ruló hibának tekint. Az ilyen hibákat nevezzük 
paedagogiai hibának. E szerint a paedagogiai patho- 
logía feladata a nevelési hibák összeállítása, e hi
bák osztályozása, a gyermekhibák visszavezetése a 
gyermeki lélek folyamataira és viszonyaira, továbbá 
a hibák okainak megállapítása, a hibák megelőzése 
és a hibák kezelése a nevelés, vezetés, fegyelmezés 
és oktatás rendszabályai által.

Alapvető munkájában Strümpell mindenek előtt 
összeállítottá ' alfabetikus sorrendben aT gyermek- 
hibákat és azok alTTéTv ilá g o sít~o~ magyar ázat t a 1 látta 
éTTTCör ül bélül 300 ily hibáTsorol fel, természetesén' 

"a testi és értelmi élet hibáit is felsorolva, úgy, hogy 
ezen hibáknak csak egy része tekinthető erkölcsi 
hibának. A hibák ősz t ály o z á^áaa[ ̂ 4 c s o p o r l o t k ü -  
lönböztet_jnegTTi 1 s^csoportpTa Juháknak azok^ a 
iríelyek testi lefolyásoknak a lelki folyamatokra 
való túlságos hatásából állanak elő. Ilyenek a reny- 
heség, lustaság, félénkség, sírásra, ijedősre, félelemre 
való hajlam, túlérzékenység és gyengeség. A má
sodik csoport azok a zavarok, alteratiók és fogya
tékosságok, a melyek a lelki mechanismus belső 
okaiból erednek. Ilyenek a nehéz és lassú emléke
zet, a reproductió hiánya, gyors feledékenység, em-
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lékezeti zavarok. A harmadik csoport a lelki me- 
chanismus és az úgynevezett szabad causalitások 
egyensúlyának zavaraiból származó hibák; ez alatt 
a tulajdonképeni érzelmi és akarati hibákat értjük, 
mint veszekedésre, erőszakoskodásra való hajlam, 
zárkózottság, hízelgés, képmutatás, hazudozás, ma
kacsság, engedetlenség, irigység, kitartás hiánya, kö
vetkezetlenség. A negyedik csoportba sorozza azo
kat a hibákat, a melyek a gyermekkorból az ifjúkor
ba való átmenetnél mutatkoznak s a melyek külö
nösen az önuralom és önismeret hiányából állanak.

Könyvének reánk nézve legfontosabb részei 
azok, a melyek az orvosi és a paedagogiai pathologia 
és a therapia analógiáival és különbségeivel foglalkoz
nak. Megállapítja az egészség orvosi fogalmát, vala
mint a normális, a functio, a törvényszerű és ter
mészetszerű fogalmát és ezeket a fogalmakat alkal
mazza a lelki életre és a nevelésre és a 
gyermekek hibáinak az orvosi pathologiához ha
sonló pathologiáját igyekszik felállítani. Ugyan
így állapítja meg/ a~paéd^agogiai therápiaj fogalmát, a 
mi alatt azoknak a neválöészkozoknek a tanát érti, 
a melyeknek az alkalmazása által a gyermekek vi
lágában előforduló hibák megelőzése, vagy megszün
tetése lehető/Ugy a paedagogiai pathologia, mint a 
therapia fogalmának a megállapításánál nagy súlyt 
helyez Strümpell arra, hogy azokat a különbségeket, 
a melyek az orvosi és a paedagogiai pathologia és 
therapia között vannak, megállapítsa. A  paedagogiaij 
therapia szerinte sokkal több lehetőséggel bir, mint 
az orvosi. Az orvosi gyógymód természeti kény- 
szerűségekkel és törvényességekkel van megkötve, 
míg a nevelésnek módjában van a gyermeket úgy 
fejleszteni, benne oly érzelmeket és olyan akaratot 
létesíteni, mely azután a hibák^ie^avitásánál öru 
‘magíTT tud eredményeket felmutatni. v

Kármán: A gyermekek erkölcsi hibái. / 2
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Strümpell munkájának fontos része az, a mely_a_ 
paédagogiai pathologiába beállította a psychopathiás 
fSgyálekosságőkról szóló akkor még új tant. Ennek 
alármák- könyve T8 fejezetéből 7 fejezetet szentel; 
leírja testi, szellemi symptomáit és részletesen ki
fej ti a psychopathiás fogyatékosságok okait és hatását 
a gyermekek életére és nevelésére. Ennek a tannak 
a beállítása a paédagogiai pathologiába annak idején 
nagy jelentőségű volt; a határállapotok felismerése 
ielentette a gyógypaedagogia nagy eredményeinek 
első csíráját. A paédagogiai pathologia és különösen 
a kriminalpaedagogia azonban e tan előtérbe jutása 
által bizonyos egyoldalú irányba fejlődött.. Strümpell 
még Herbart és Stoy nyomán paédagogiai pathologia 
alatt tulajdonkép az egyéniség és a nevelés hibái ál
tal előállott nevelési zavarok és confliktusok tanát 
értette; Strümpell után azonban a paédagogiai pa
thologia és a gyógypaedagogia nem lett egyéb, mint a 
testileg, vagy szellemileg beteg gyermekek nevelése, 
így/teljesen elhomályosúlt az eredeti czél, a nevelési 
hatások abnormitásának a rendszerezése és a neve
lési hibák okainak kutatása és azok kezelése, úgy a 
mint azt egyszer a philantropisták képzelték és a hogy 
ezt a tant Herbart beállította a paedagogia feladata 
közé./

'A  gyermekek hibáinak tanát a gyógypaedagogia 
nem tudta megoldani, mert a kérdést a beteg gyer
mekek nevelésének problémáira, és inkább az or
vosi tudomány terére vitte át. Kétségtelen azonban, 
hogyha a nevelés czél ját nemcsak a normálisok, hanem 
az abnormisok nevelésénél is az erkölcsi feladat 
szabja meg, akkor az orvosi tudomány a nevelés
nek legfeljebb azokat a szabályait határozhatja meg, 
a melyek a test és lélek együttműködésének a testi 
alapjait állapítják meg. így a gyermekek erkölcsi hibái 
kérdésének tárgyalása és kutatása a tudomány követ-
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kező szakában háttérbe szorult és így a tulajdonkénem 
kríminalpaedagogia fejlődése abba maradt. A krimi
nológia is ebben az időben, a múlt század utolsó har
madában abban a ma már feltétlen tévesnek felismert 
irányban haladt, a mely a bűntettet physiologiai be
tegségnek tekintette és külső testi és lelki jelenségek
ben vélte a bűnözés jeleit és okait feltalálni. Ez az 
irány Lombroso nevéhez fűződik, a melynek helytelen
ségéről ma már mindenki meg van győződve, és csak 
annyi állapítható meg ezen irány eredményeiről, hogy 
Lombroso és követői irányították a közfigyelmet arra, 
hogy a bűnözés összefügg a betegségekkel, helyeseb
ben mondva, hogy a bűntettesek között rendkívül 
sok testi- és lelkibeteg egyén van.

A  gyermekek erkölcsi hibáinak felderítésével a 
legújabb időben az a tudomány foglalkozott, a mely
nek megindítása szintén Strümpell nevéhez fűződik, 
nevezetesen a gyermeklélektan és a gyermektanul- _ 
mányozás, Strümpell a gyermeki lélek tanulmányo
zását tartotta a paedagogia legfontosabb alapjának; 
az ő nyomában előbb Németországban, a legújabb év
tizedekben pedig Amerikában indult meg a gyermek 
lélektanának nagyobbmérvű exact tanulmányozása és 
a gyermeklélektan eredményeinek alkalmazása a 
paedagogiára. Ez az irányzat a gyermekkor legele
mibb jelenségeinek, a gyermek érzeteinek, képzetei
nek, emlékezetének, ösztöneinek, érzelmi és akarati 
nyilvánulásainak legaprólékosabb megfigyeléséből in
dult ki, és a természettudomány tapasztalati módsze
reit alkalmazta a gyermeki lélek tényeinek a megis
merésére. A  gyermektanulmányozás természetesen 
foglalkozott a lelki élet azon elemi jelenségeivel is, 
a melyek az erkölcsi életet alkotják, és így nem ke
rülte el kutatásainak terét a gyermekek erkölcsi hi
báinak kérdése sem. Külön tanúlmánvok erről a kér-_ 
désről alig jelentek ^neg, de a gyermektanulmányo-
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zás óriási nagy irodalmában a gyermek erkölcsi fej- 
Todésének kérdésé meglehetős megvilágítást nyeríT 

/ A- gyermekek erkölcsi életének kérdéseTben a 
gyermektanúlmányi irány legfontosabb eredménye 
az, hogy megdöntötte azt a feltétlennek hitt tant, hogy 
az emberben az erkölcsi öntudat már természettől 
fogva benne van, vele születik. A veleszületett er
kölcsi öntudatról szóló tételt az erkölcsi tudományok 
kutatásai is megdöntötték és a gyermektanulmányo
zás is bebizonyította azt, hogy az emberrel erkölcsi 
elemek nem születnek és mindaz, a mit az erkölcsi 
érzés vagy erkölcsi érzék homályos kifejezésével il
letnek, ép ügy nem létezik, mint a jónak és rossznak 
concrét ismerete. Azok a gyermektanulmányozók, a 
kik először foglalkoztak a gyermek erkölcsi életének 
elemezésével, így Perez2 ) és Compayre2fi) még abban 
a nézetben voltak, hogy az emberrel egy bizonyos er
kölcsi ösztön jön a világra, és ennek az erkölcsi ér
zésnek a fejlesztése a nevelés feladata. Daczára azon
ban, hogy az erkölcsi ösztön nem szerencsés kifeje
zését ezek az irók még fenntartották, ők maguk ki
mutatták azt, hogy az erkölcsi öntudat leginkább 
mégis csak megszerzett képesség, a mely lépésről- 
lépésre alakul ki. Az első nevezetesebb dolgozat, 
a mely határozottan fellépett azzal a nézettel, hogy 
az ember születésekor az erkölcsi élettel szemben 
teljesen közömbös, és hogy az erkölcsiség csupán az 
emberi fejlődés során legnagyobb részben a kör
nyező körülmények hatása alatt alakul ki, egy 
svájci tudós Schinzé"7) volt, a ki német nyelven is 
megjelent értekezésében részletesen kimutatta azokat 
a tényeket, a melyekből azt kell következtetni, hogy 
az erkölcsi fejlődés a társadalmi életnek fejlődési 
productuma,/ í r  , . p fj,

Leghatározottabban formulázták azután a gyer
meki élet teljes neutralitását az amerikai gyermek-
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tanulmányozok, Legclassikusabban fejezi ki ezt 
tételt az amerikai gyermektanulmányozás egyik lég 
kiválóbb képviselője: Kirkpatrick"8] a gyermektapul 
mányozásról szóló összefoglaló munkájában^/ „/ 
gyermeki ösztön, k ép olyan függetlenek egymástól 
mint az emberi özösség egyes tagjai. Minden ősz 
tön a maga kiél ;ítésére törekszik, épen úgy, mint a 
emberi közösség ’en minden egyes egyén a maga ja 
vát keresi. Az egyes egyén csak a közösségben ta 
núlja meg, hogy nem szabad mindent tennie, mert j 
többi egyén kellemetlenül viszonoz egyet-mást, Ilyei 
tapasztalatokból alakulnak azok a törvények, a me 
lyek a társadalmi életet uralják, A  gyermek reájut 
hogy egyes ösztönös cselekménye más következmény 
ér el, mint mások, vagy hogy a cselekvésnek egyil 
módja a másikkal ellenzésbe jön, és így tanúi ja mej 
viselkedését bizonyos szabályoknak alávetni, A  gyér 
mek csak akkor jut annak a tudatára, hogy bizonyo: 
cselekményei nem kívánatosak, ha tapasztalja mások 
nak az ő cselekményeivel szemben való viselkedését 
A gyermek tehát kezdetben nem erkölcsös és nem i; 
erkölcstelen, nem jó és nem rossz. Ha az anyját ha 
rapja és üti, akkor lényegében ép úgy csak veleszü 
letett ösztönei szerint jár el, mintha az anyját símo 
gatja és csókolja. Mind a két esetben úgy cselekszik 
mint a hogy ösztönei és érzelmei súgják neki és az c 
szemében egyik cselekmény épen oly jó, mint a má
sik, A  tapasztalat tanítja arra, hogy a cselekvés egyit 
módja örvendetes eredményt, helyeslést és jutalmat 
viszont más módja helytelenítést és esetleg büntetés 
von maga után, csak ennyiben fogja fel a gyermek 
hogy egyik cselekménye jobb, mint a másik, Jobt 
ebben az értelemben csak az, a minek a következ
ménye kellemes; erkölcsileg jobbról a gyermeknek 
még nincs fogalma. A gyermek fejlődése kezdetén 
nem barátságos és nem kegyetlen, nem igazságos és



nem igazságtalan, nem becsületes és nem becstelen. 
A fejlődés során sajátítja el azokat a tulajdonságo
kat, a melyek reá nézve nagyobb előnnyel bírnak. 
Hogy tehát milyen szoíkások fejlődjenek ki benne, 
mit tekintsen helyesnek és helytelennek, ez teljesen  
és kizárólag a tapasztalat és nevelés d o lg a .s  Az ame
rikai gyermektanulmányozás összes képviselői ilyen 
határozottsággal hangoztatják az erkölcsi élet ere
detének neutralitását. Egyik legkiválóbb paedagogu- 
suk: Stanley Hall nagy munkájának, az ..Adoles-
cence^nek29) a gyermekek hibáiról és bűneiről szóló 
fejezetében kifejezésre juttatja azt a nézetét, hogy a 
kriminalpaedagogia alapja a bűnöző gyermek lelké
nek gondos és tárgyilagos tanulmányozása és hogy a 
szélső javító és megtorló nevelés teljesen eredmény
telen. „A bűnöző ifjúság sokkal élesebben indivi
dualizálódik, mint a közönséges jó gyermek, a mely 
kevésbbé differencziált. Az erény sokkal egyformább 
és monotonabb, mint a bűn. A  jónak csak egy az útja, 
de a rossznak sok útja van, ezért tehát a rosszat, a 
bűnt valamennyi gyermektanulmányozási, testi es 
lelki módszerrel egyénileg kell tanulmányozni. Ne
velők, felügyelők, gyámok, a kik ezekkel a gyerme 
kekkel foglalkoznak, apai és anyai lelkülettel le
gyenek eltelve irántuk és értsék meg, hogy a legsöte- 
tebb kriminális hajlandóság gyakran^egyesuL a —Sg- 
jobblhl^ídonságokkiT; VoTTilTTíatalkorú gyilkosok, 
a~kik nemes szívűek voltak apjuk, nővéreik, gyer_ 
mekek és kis állatok iránt. Ezek a nevelők értsék 
meg, hogy a kriminális konstituczióju gyermek ugyan
azon elemekből áll, mint az ő maguk lelke, csak más 
különböző módokon vannak összekötve, túlsúlyba 
helyezve, kölcsönösen ellenőrizve a körülmények 
hatása által, úgy, hogy a legtöbb esetben, ha az em
ber ezt mind tudja, valamennyinek meg is bocsa]- 
tana; és hogy a családi érzelmek szorulnak nagyobb
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nyomatékra és egy nagyon kis törekvésre a gazda
sági nyomorúság megszüntetése felé és baráti, veze
tői, útmutatói lélekre van szükség/1 Hall hangsú
lyozza nemcsak a gyermekbűnözés okai megértésé
nek,’ hanem a bűnöző gyermekek nevelésének is 
olyan alapfelfogását, a mely abból indúl ki, hogy a 
gyermekek erkölcsi hibái, romlásai és bűnei lényegi
ben á nevelésnek a mulasztásán Alig "kell ezek után 
fámutatní arra, hogy az amerikai gyermektanul
mányozóknak a gyermekek erkölcsi hibáiról való né
zete ugyanaz, a mi egykoron Rousseau-é és az ő nyo
mán a philantropistáké volt: hogy a gyermekek erkölcsi 
hibáinak az okát a nevelés körülményeiben kell ke
resni. Ezt a tételt a philantropisták valamikor tapasz
talataik alapján bizonyos intuitiv lélekkel vetették 
oda a gyermekkel megértés és érzék nélkül foglal
kozó paedagogusoknak és ma ezt a tételt az ameri
kaiak exact tudományos paedagogiája bebizonyította.

Ezen a tételen indulnak el a mi további fejtege- , 
i léseink is, a melyekben az erkölcsi fejlődés menetét 

és a gyermekek erkölcsi hibáit, mint ezen fejlődési 
) menet elváltozásait és elfajulásait fogjuk tanúi-^ 
 ̂ mányozni.

A  legfontosabb okulás e történeti fejlődésből az, 
hogy a gyermekek erkölcsi hibáinak és bűneinek fel
fogásánál a történelmi fejlődés inkább logikai me
netben haladt és ez a logikai menet ellenkezik a je_ 
lenségek élettani, lélektani menetével. A philantro
pisták a gyermekek hibáinak és bűneinek okát az 
emberi elme és az ész fogyatékosságaiban keresték és 
a nevelés czélját az ész felvilágosításában látták, A  
következő irány, a mely Herbartnál és követőinél 
csúcsosodott ki, az akarat kifejlesztésében látta a 
nevelés feladatát és a hibák és bűnök okait az aka
rat fogyatékosságaiban kereste. Pestalozzi mutatott 
reá, hogy az erkölcsiség az ember érzelmeivel és az
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érzelmek ápolásával függ össze, ez a gondolat azon
ban mint egyedülálló szerepelt Pestalozzinál és 
követőre is csak a legújabb korban taJál^'A physiolo- 
giai és psychologiai kutatásokon jutottak azután reá, 
hogy az erkölcsi élet helyes megfigyelése és elválto
zásainak, fogyatékosságainak helyes diagnostikája a 
testi és lelki élet pontos ismerete nélkül lehetet
len: ennek az igazságnak a felderítése a , legutóbb 
ismertetett gyermektanúlm/ányozás érdéin^/A tör
téneti sorrend tehát előbb az emberi érte leülnie 1, majd 
az akarattal és csak azután az érzelemmel és végül a 
physio-psychikai organismussal foglalkozott, holott a 
helyes tanúlmányozási sorrend, a mely a biológiai 
fejlődésnek megfelel, az, hogy előbb ismerkedjünk 
meg az ember testi, lelki életének alapvető sajátos
ságaival, és az akarat, valamint értelem csak az ezen 
alapokon fejlődő és ezekkel működő lelki jelensége
ként jöjjön számba. A  következőkben mi a fejlődés 
rendjében fogunk foglalkozni úgy az erkölcsiség fej
lődésével és azután az erkölcsellenes jelenségek fel
derítésével. x 

/\
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III. AZ ERKÖLCSISÉG FEJLŐDÉSÉNEK 
PSYCHOLOGIAI ELEMZÉSE.30)

A krimínalpaedagogiának, mint a tudományos 
paedagogia integráns részének tárgya az erkölcsiség 
kóros jelenségeinek vizsgálata. A  következőkben kö- 
rül kell írnunk és részleteznünk az erkölcsiség lénye
gét és fejlődését. Voltak ethikai rendszerek, a melyek 
az erkölcsiséffet bizonyos absolut fogalmakban látták, 
a melyek mindenkor^ minden népre, egyénre egyálta
lán érvényesek. A fejlődéstan, a melv a múlt század 
első felében/ Lamarck és Darwin jtanai alapján a ter- 
mészettudományokat átalakította, nagy változást oko
zott az erkölcsi eszmék világában is/Ma már általá
nosan elfogadott alaptétel az, hogy njjics^absolut er- 
^ölcsij^^s^rosfiZj hanem az erkölcsiségaz^e^yes ko
rok. egyenek, az emberi egyén kora szerint, és a 
különböző társadalmi rétegek szerint más és más/ 
Nem mint egyszer s mindenkorra megállapított czel 
áll az ember előtt hivatása; lelki tudatosságának 
haladásával az egyén mind magasabb czélokat ismer, 
valamint a népre is, műveltsége emelkedésével, tör
ténete fejlődésével új meg új, előbb nemcsak meg 
nem valósítható, de teljesen ismeretlen erkölcsi fel
adatok megoldása vár. Az erkölcsiségnek oly fogal
mazása lehet tehát csak a paedagogia alapja, mely a 
fejlődés ezen tényét felismeri és nem csupán a vég-



czélra nyújt irányítást, hanem pontosan megjelöli az 
útat, a mely hozzá vezet, az erkölcsi haladásnak 
egyes stádiumait is.Aia. tehát az erkölcsi romlás okait 
meg akarjuk állapítani, ismernünk kell az erkölcsi 
életnek fokozatos fejlődését, előbb tanúlmányoznunk 
kell az erkölcsi szervezet functióit, ezek működését, 
azt, hogy az erkölcsösség, mint társadalmi tény, 
hogyan alakul, vagyis meg kell ismernünk az erköl- 
csiség formáit, a morál anatómiáját és morphologiá- 
ját, majd pedig megállapítani, hogy mely tünetek 
azok, a hol a fejlődésben zavar, elmaradás, elfajulás, 
vagy eltorzulás áll elő, a melyek az erkölcsi romlott
ság jelenségeit okozzák: ez a morál pathologiája és
teratQjngiáia,/ , ,

- ' Az erkölcsi élet fejlődésének megismeresere a, 
) psychölogiai elemzés fog világot ye n̂|; Meg kell is

mernünk az erkölcsi életnek mintáiéIki^ jelenségnek 
\ szerves részeit, étemért^és- azüFánezen^egyés^heniek 
(^befolyását mérlegelni és megállapítani az erkölcs 
( életében.

Az erkölcsi élet az ember cselekvéseiben nyil- 
vánuT meg. Az embernek fejlődése első fokától 
kezdve természetével járó tulajdonsága az, hogy em
bertársa cselekedetei fölött ítél: helyesli azokat, vagy 
helyteleníti. Ez a helyeslés, vagy helytelenítés 
köl^sLJiélst. Ily értelemben természetesen cselek- 
^és^aTatt nemcsak a határozott, kifejezett mozgást, 
hanem valamely mulasztást is értünk. Nem tenni va
lamit, a minek a tevése helytelen lenne, valamit el
mulasztani, a mit tenni kellene, erkölcsi ítélet alá 
eső cselekvés. Az erkölcsi megítélés nemcsak a külső 
tetteket, hanem~~áz emberi lélek minden mozzanatát 
bírálat tárgyává teszi^ ha ezek vagy csak következ- 
hrényeík Felemelő vagy gátló hatással vannak törek
véseinkre és tetteinkre. Ha tehát az erkölcsi csele
kedetnek megfelelő teljes képét akarjuk nyerni, meg
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kell figyelnünk lelki életünk minden elemét, a mely 
közreműködhetik cselekedeteink alakulásában és 
meg kell különböztetnünk a cselekvésben működő 
egyes lelki jelenségeket.

Az ember legelemibb cselekvési módja az, hogy 
a külvilág ingereire bizonyos módon reagál: ez ,_a^
reflexmozgás. A  reflexmozgásnál semmiféle eszmé- 
fetesség nem kiséri a mozgást, a szervezet a külha- 
tásra mindennemű érzelmi vagy gondolati nyilvánu- 
lás nélkül hat vissza: a szemünkbe ható fényre szem- 
pillánkat mozgatjuk, vagy köhögünk, tüsszentünk. 
Komplikáltabb módja a reagálásnak az ösztönszerű 
mozgásba mely valamely összetettebb hatásra az egész 
szervezetet vagy annak valamely összetettebb részét 
mozgásba hozza. A  modern lélektan kiderítette, hogy 
az ösztönöknél, az éhség, helyváltoztatás, megszerzés, 
védekezés, támadás ösztöneinél már van bizonyos 
elemi eszméletes munkásság, a mely az ingert az agy
központhoz vezeti és a mely az emberben bizonyos 
primár érzelmi munkásságot idéz elő és a reagálásnál 
bizonyos akarati eszméletességet von maga után, 
azonban az ösztön abban különbözik mindennemű 
eszméletes és tudatos munkásságtól, hogy a reagálás 
módja az c^yén szervezete által már születésekor 
meg van határozva, r, reagálási—uiüd—vaHozhfttatlaDi. 
meghatározott, lerögzített. ,Az ösztönöknél nem be- 
szélhetünk tehát még erkölcsiségről; nincs jó és nincs 
rossz ösztön, az ösztön rz emberi természet megha
tározott megnyilvánulása/Erkölcsi megítélésről, jó és 
rossz cselekvésről tehát csak ott lehet szó, a hol az 
ösztönszerű mozgáshoz már eszméletesség is járul, 
a hol a cselekvés már lemben viselkedés J (humán 
behaviour). A  psychologiaí elemzés azt lógja E g r 
iemmel kisérni, hogy az ingerekre reagáló ösztönök
ből hogyan fejlődnek az emberi viselkedés módjai. A  
nevelés sem egyéb, mint ezeknek az ösztönöknek esz-
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* méletessé való tétele, az öntudat által az erkölcsi kö_ 
zösség számára értékessé fejlesztése és a káros, va
lamint hasznavehetetlen ösztönök nem használása és 
a nem használat által való elveszítése, A nevelés 

, menetének egész megértéséhez tehát szükséges a 
' lelki szervezet fejlődésének megértése,

A  lelki élet alapja az, hogy az ember bizonyos 
lelki ingerre reagálni képes. Minden élő lény azzal 
kezdi életét, hogy a külső életnek minden ingerére 
bizonyos reactióval felel. Ezért beszélhetünk a növé
nyek lelki életéről is, mint Fechner: hogy a növény 
a nap felé fordul, ez az élet első megnyilvánulása. 
Az erkölcsi fejlődés alapja az érzékenység. Herbart 
szerint a tompaelméjü ember alkalmatlan az er
kölcsi fejlődésre. Ezért tévedés azt mondani, hogy 
az ideges ember kevésbbé értékes, mert a mennyiben 
ez az úgynevezett idegesség nem kóros, egész kétség
telen, hogy az érzékenyebb idegzetű ember sokkal 
több és értékesebb benyomást fog a külvilágból fel
venni, mint a tompaídegzetű egyén. A  cselekvésnek, 
mint lelki jelenségnek első eleme tehát az érzé
kenység.

Az emberi érzékenység által felvett hatások, az 
ingerekre való reactio az emberi lélekben összeszö
vődnek, társulnak. Az érzetekből fejlődött képzetek 
azonban nem szövődhetnek a maguk összevisszasá
gukban, úgy mint az álomban. Az éber, cselekvő élet
ben a normális ember lelkében ezeket a képzeteket 
bizonyos érdeklődés kíséri, az érzelmi élet mondja 
meg, hogy érzet és a képzet az emberre kellemes 
vagy kellemetlen hatással van-e. A kellemes vagy 
kellemetlen hatások alapján értékeli az ember a ha
tásokat, ezt az értékelést nevezzük érzelemnek.

Az érzelmeket az ember azonban rendezni 
kénytelen; némelyeket fokozni kell, másokat gátolni. 
Vannak olyan érzelmek, a melyek az embernek jók
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és kedvesek, de a társadalmi élet követelményei azt 
parancsolják, hogy ne engedjen nekik szabad fejlő
dést. Vio^ont vannak olyan érzelmek, a melyek kel
lemetlenül festik némely érzet hatását és az ember 
mégis kénytelen azt tűrni, sőt fokozni. Az akarat az 
a lelki jelenség, a mellyel az ember az indulatok és 
érzelmek lefolyását megakadályozza. Az akarat az 
az erő, a melylyel az ember a saját társadalmi léte 
anyagát uralja, rendezi, az akarat az az erő, a mely 
ehhez a testi és érzelmi anyaghoz hozzá ad va
lami többletet azért, hogy azt a külső társadalmi ér
dekekkel egyensúlyba hozza.

Az ethikai gondolkodás mindeddig kevéssé 
vette figyelembe a lelki élet negyedik mozzanatát, 
a mely e háromhoz társul. Az akarat nem elegendő 
ahhoz, hogy valaki jót cselekedjen, nem elegendő az, 
ha valakinek az akarata nem irányúi rosszra, hanem 
az erkölcsi élet feltétele az, hogy az ember ne elé
gedjék meg azzal, hogy elismeréssel viseltetik cse
lekvése indokai iránt, hanem szükséges, hogy hozzá
fogjon annak a megvalósításához, hogy cselekedjék is. 
Az igazi morális ember az, a ki nemcsak érez, jót 
akar és gondolkozik, hanem a társadalmi életben 
valójában jót cselekszik is, a jót megvalósítani tö
rekszik.

így kapjuk a cselekvés lelki analysise alapján a 
lelkiélet négy mozzanatát: érzékenység, érzelem,
akarat és cselekvés. Már most azt kell kutatnunk 
és megállapítanunk, hogy ez a négy elem hogyan 
fejlődik olyan alakzatokká, a mely az embert a többi 
embertársai számára a társadalomban értékessé teszi: 
keresnünk kell, hogy hogyan fejlődik fokról-fokra 
a legértékesebb érzékenység, a legértékesebb érzelmi 
élet, a legértékesebb akarat és cselekvés az emberi 
társadalom számára? Az értékes formák lesznek az 
erkölcsös formák.
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Az első kérdés, hogy érzékenységünknek milyen 
hatása van az erkölcsi élet alakítására? Az érzékeny
ségnek milyen tulajdonsága és milyen alakulása az, 
a mely az egyik embert inkább képesíti cselekvő, 
tevékeny életre, mint a másikat? Kétségtelen, hogy a 
lehető legnagyobb érzékenység a legértékesebb. Min
den érzéki tompaság akadályozza az erkölcsi fejlő
dést. Mindenkor dicséret és tetszés tárgya a fiatal 
lélek üdesége, ha azt némelyikünk agg koráig meg
őrzi és elitéljük a blazirt világfi apathiáját, a ki 
már semmiféle hatás iránt nem érdeklődik. Az érzé
kenység fejlődésének első foka az érzékenység in- 
tensitása, hatalmassága. Az egészséges, üde, érdek
lődéssel teli gyermek a gyermekkor ideálja. A  ter
mészet terére, az állatvilágba is átvisszük az érzé
kenység és érdeklődés befolyását; több lelket, benső- 
séget tulajdonítunk az olyan állatnak, a mely a ha
tásokra reagál. Ez az állapot az emberiség fejlődésé
nek is első ideálja. A népmesék, a naiv eposzok, mint 
Homeros és a hindu eposzok hősei rengeteg erejűek, 
hegyet emelnek, fákat tépnek ki tövestől. Jellemző 
reájuk az élvezet nagysága is: roppantul örülnek an
nak, a mit látnak, sokat esznek, nagyot isznak. 
Arany János Toldijában látjuk e gyermekkori ideál 
megtestesülését: Arany e typust hatalmas gyermek
nek nevezi.

De az ember szertelen intensitással, ereje puszta 
kielégítésével nem állhat meg a többi ember között. 
A világ jelenségei sokféle hatással vannak reá és 
mikor a gyermekkorból kikerül, egyszerre a benyo
mások legkülönbözőbb változatosságai közt érzi magát, 
ezeket fel kell tudnia venni magába. Az érzékeny
ség fejlődésének következő foka a sokoldalúság. 
Gáncsoljuk a korlátolt pedánst, a kinek csak a hi
vatala szűk körében eső tárgyak iránt van érzéke és 
tetszik a szellemi ügyesség, a mely könnyed fordulat
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tál a legkülönbözőbb benyomásokat felfogja és 
mindegyiknek meg tud felelni. Az ifjú fejlődésében 
az a tetszetős, hogy sokoldalú érdeklődéssel viselte
tik az iskola összes tárgyai iránt, e mellett van ér
zéke a természet, utazások és kirándulások, költé
szet, festészet és zene iránt. A népélet fejlődésében 
látjuk, hogy míg az előbbi fokon minden törzs önma
gára szorul, maga készíti mindenét, foglalkozása 
csak egyirányú, vagy földmívelés, vagy állattenyész
tés. a következő fokon a nép sokoldalú szellemi mű
ködés hordozója lesz. Létesülnek a társadalmi rendek, 
a pap képviseli a szellemet és a tudást, a lovag har
cos, költő, földbirtokos, a polgár iparos, vagy keres
kedő. A sokoldalúság lényeges jellemzője a mű
velődés második polczára lépő nemzeteknek.

De a sokoldalúságnak is megvan a maga hát
ránya. Az érzéki élet folytonos változatossága ellen
téteket szül az érzékenység tárgyai között és ennek 
folytán az egyik ártalmára válik a másiknak. Az er
kölcsi életre nyilvánvalóan tehát csak akkor leszünk 
képesek, ha ez az ellentét nem akadálya a rendezett
ségnek és az érzékenység egyes tényei között össz- 
hangzás lesz. A fejlődésnek következő befejező foka 
tehát az összhangzás, a harmónia. Helytelen a fejlő
dése annak a nagyvárosi gyermeknek, a ki még kel
lően meg sem erősödött és a kinek a nagyvárosi élet 
szertelen sokoldalúsága, újság, szórakozás, színház, 
az előkelő családok úgynevezett társadalmi köteles
ségei oly változatossággal zavarják meg a lelkét, hogy 
összhangzó lelki fejlődésre képtelen. Ellenben örö
münkre szolgál az egészséges ifjú, a ki foglalkozását, 
szórakozását, cselekedeteit összhangba hozva, harmo
nikus egyéniségét készíti elő. így a népek fejlődésében 
is az előző kor végtelen, rendezetlen sokoldalúsága, 
sokirányú érdeklődése harmonikus alakot nyer. A  
szellemi egységre való törekvés jellemzi Perikies
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korának életét, a római császárság előkészítő korsza
kát Róma életében, a midőn a nemzeti eszme tudata 
kiemelkedik. A modern életben a renaissance kora 
jellemzi a fejlődés stádiumát, a midőn általában ér
zik a szellemi egyesülés, a közbéke szükségét.

Az erkölcsös cselekvő élet alakulásában második 
tényező az érzelem. A kérdés az: mi az, a mi csele
kedeteinknek indító oka, motívuma, milyen alakja 
az érzelmeknek az, a mely az egyes cselekvést er
kölcsi cselekvéssé teszi. Minden érzelmünk a kül
világra van irányozva, de mégsem maguk a külső 
tárgyak azok, a melyek cselekvéseinket mozgásra 
késztetik, hanem igazi kútforrása indulatainknak a 
képzeletünk, a fantázia, a mely nem elégszik meg a 
jelenvaló tárgy, a külvilág felmerülő alakjaival, ha
nem egy kívánatos állapot képét állítja elménk elé, 
a mi után vágyakozunk, a mi lelkünk életének meg
felelő. Nem maga a tárgy cselekedeteink indító oka, 
hanem az a képzet, hogy a külső tárgygyal mi tör
ténjék. Melyek tehát azok az egyszerű alakok, vo
natkozások, a melylyel lelkűnknek a külső tárgyak
hoz való viszonyát egymáshoz viszonyítjuk, értékel
jük?

A fejlődés első stádiuma az, hogy az ember azt 
tartja értékesnek, a mi reá kellemes hatással van és 
kerüli, elutasítja magtáól azt, a minek a hatása kel
lemetlen. Szívesen fogadjuk azt, a mi jó szívből lát
szik eredni, visszautasítjuk, a mi gonosz szándékkal 
irányul ellenünk. A jót jóval viszonozni, a rosszat 
kerülni és megtorolni, szeretni, a ki minket szeret, 
gyűlölni, a ki minket gyűlöl, ez az érzelmi élet első 
szabálya. Az érzelmek fejlődésének ez az első foka 
a viszonosság. Jó irányban fog fejlődni az a gyermek, 
a ki szereti azt, a ki hozzá, szüleihe • szíves és jó és 
kerülnie, utálnia kell azokat, a kik őt és családját 
bántják, támadják. Ezen alapul a népek kezdetleges
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büntetőjoga is: szemet szemért, fogat fogért, kezet 
kézért. A  népmese se ismer más tettet, mint jót vagy 
rosszat; alapelve: a jó elveszi jutalmát, a rossz a 
büntetését. Homérosz hősei is úgy imádkoznak az 
Istenhez, hogy ,,én ennyi és ennyi áldozatot hoztam 
neked, segíts hát meg te is engem". Az Iliászban 
Achilles megsértődve vonul vissza: neki bajt okoz
tak, ő is bajt kér a görögök fejére. Az evangéliumra 
szoktak ezzel szemben némelyek hivatkozni, a mely 
azt mondja, hogy a ki megdob kővel, dobd vissza ke
nyérrel. És van modern paedagogus is, Förster, a ki 
így akarja a gyermeket nevelni. Ez azonban téves; 
az evangélium tanai rendkívüli idők szülötte, a midőn 
a legyőzhetetlen emberi gonoszsággal szemben az 
evangéliumok rendes túlhajtottságukban tanították az 
ellenkező végletet.

Kétségtelen azonban, hogy a viszonosság nem 
lehet az ember társadalmi életének egyedüli sza
bálya. Az emberi képzelet okúi azon a tapasztalaton, 
hogy egy és ugyanazon tárgy majd jó, majd rossz 
hatással van reá és a mi ma kellemes, az holnap kel
lemetlenséget okozhat. így az ember viszonyai között 
rendet és összefüggést teremt, a világ belső össze
függéseit kutatja és azután minden dolgot, akár élő 
vagy élettelen, ennek az összefüggésnek alávet: ér
zelmeinket, indulatainkat szabályozás alá vesszük, 
vágyainkat,, kívánságainkat bizonyos pontos korlátok 
közé szorítjuk. Az érzelmi élet ezen fejlődési foka a 
törvényesség. A  gyermeki lélek fejlődésében ez a fok 
az, a midőn a gyermek iskolába kezd járni; meg- 
tanúi ja a rendes időbeosztást, a pontos megjelenést 
és pontos hazatérést, fékezi vágyait, kedvteléseit, a 
melyeknek a családban még szabad folyást engedhe
tett, itt azonban az iskola rendje és társai jóléte ér
dekében korlátozni kell magát, így tanúi rendet és 
pontosságot tartani. Az a gyermek, a ki még az
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erkölcsi fejlődés előbbi fokán maradt, csak a kelle
mes és a kellemetlen viszonzásában látja élete fel
adatát, alkalmatlan az iskolai rendre, ép úgy, mint 
a felnőtt ember is, a ki egyéni vágyai, kedvtelései 
kielégítése végett foglalkozását, hivatalát elhanya
golja, alkalmazása helyének közös szabályaihoz al
kalmazkodni nem tud. A népélet fejlődésében a kö
zépkorban látjuk a törvények és szabályok e pontos 
tiszteletét: a lovagnak, a szerzetesnek, az iparosnak 
pontosan elő van írva magatartásának minden rész
lete, öltözködése, köszönési módja. Irodalmi tanú
ságuk az a sok könyv, a mely a középkorból vissza
maradt, mint az egyes életmódok pontos leírása: 
papok tüköré, az igazi lovagság tüköré stb. Soha sem 
fér semmiféle kétség ahhoz, hogy kinek-kinek tár
sadalmi állásához képest ebben vagy abban a rész
letében az életnek mi a teendője és legott nagy töp
rengés van, ha valami előírt szabályhoz némi két
ség fér.

De az erkölcsi fejlődés nem állapodhatík meg 
ezen a fokon, mert a szabályokhoz való ragaszkodás, 
a törvények merev követése ellentéteket szül jo_ 
gokban és kötelességekben. így jut az ember arra, 
hogy az ellentéteket ki kell egyenlíteni s a viszonyo
kat összeegyeztetni; az egyes dolgokon nem lehet 
erőszakot elkövetni, hanem minden tárgynak tiszte
letben tartva a maga sajátosságát, mindegyiknek meg 
kell állapítani a maga jogos helyét. így jut az ember 
a jogosság tudatához, a mely magaviseletünknek leg
nemesebb indító oka. Ez a jogosság tehát a harma
dik fejlődési fok; alapja a viszonosság és a törvé
nyesség. A népek fejlődésében a jogrend létesülése 
ez a korszak. A középkor változatos sok szabályból 
álló rendje helyett az új kor jogintézményeket lé
tesít, a melyek biztosítják minden gondolatnak, 
minden cselekedetnek a magát megillető helyet: fel-
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szabadul a gondolat, feltámad a szólásszabadság, 
az egyéni szabadság és ezek számára akar az új kor 
új jogrendet állítani fel.

Az akarat fejlődési fokozataihoz jutunk el. Az 
erkölcsi fejlődésnek első követelménye az akarat 
kialakulására az, hogy az akarat komoly, állhatatos 
legyen. Az erkölcsös cselekvésre előnyös, hogy az 
ember akaratát bizonyos irányba beállítani tudja, 
intensiven tudjon akarni. Hogy az akarat állhatatos
sága az erkölcsi életben milyen fontos, legjobban az 
a körülmény mutatja, hogy még akkor is értékesnek 
tekintjük az akaratot, ha valami gáncsolandó, nem
telen szándékra irányúi; így becsüljük a nagyobb- 
szabású bűntettesben azt az állhatatosságot, a mely- 
lyel egyébként elítélendő gaztetteit végrehajtja és 
szeretnők, ha erős akaratát inkább javulására fordí
taná; ellenben gáncsoljuk a nemes szándékot és ne
mes célt, ha következetlen, pillanatnyi felhevülés, 
a mely jóra irányul de elveszti érdemét, ha mitsem tud 
megvalósítani. Az ember uralkodjék önmagán, há
rítsa el indulatának mindazon akadályait, a mely az 
akarat nyilvánulását gátolja: ez az erkölcsös aka
rat szükséges első kelléke. A  gyermek tetszik az első 
gyermekkorban, ha állhatatosan megmarad szándéka 
mellett, ha elküldhetjük megbízásokkal és nem csa
tangol el pajtásaival. A  magyar népnyelv érdekesen 
fejezi ki az akaratnak ezt az elemét: a paraszt a csö
könyös állatra, a szamárra azt mondja, hogy ,,erköl
csös" állat, értve ez alatt azt, hogy akarata mellett 
makacsúl megmarad. A népélet fejlődésében is az 
erős és állhatatos akarat az, a melyet az első fokon 
megbecsülnek. A népmese a jellem tekintetéből alig 
követel mást, mint az állhatatosságot. A  hősnek nem 
szabad hátranézni, akármennyit is hall a füle mellett, 
nem szabad szólnia. A királyfi, a ki felmegy a kopár 
hegyre a bűvös kancsóért, felel a gúnyolódó han-
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gokra és kővé vál. Ép úgy, mint Lóth neje, a ki nem 
tudja megállni, hogy vissza ne nézzen, ezért bün
tetésül sóbálványnyá változik.

A társadalom fejlődése azonban azt bizonyítja, 
hogy az akarat ezen különböző intensív, állhatatos 
megnyilvánulásai az élet változatossága mellett nem 
állhatnak meg egyedül és ezért az akarat e külön
böző egyszerű és egyes hatásai között összefüggést s 
közvetítő kötelékeket kell létesíteni. Az akarat fej
lődése azt követeli meg, hogy a legváltozatosabb kö
rülmények között az ember elhatározásai természe
tes következetességgel folyjanak egymásból. így ju
tunk a következő fokhoz: a következetességhez. Az 
egyes akaratú elhatározás állhatatos legyen, az ösz- 
szes akaratelhatározások következetesek. Ebben a 
következetességben áll az, a mit je llem -nek neve
zünk. Az állhatatos ember lelkiállapota folytonos 
küzdelem, míg a jellemes ember arra törekszik, hogy e 
harcz helyett egész élete meghatározott irányban 
nyugalmasan fejlődjék. A  gyermek életében az isko
lásfiúnak kell erre a fokra jutnia, hogy tanulásában, 
viselkedésében ez a következetesség nyilvánuljon 
meg; most már nem elég, ha abban gyönyörködünk, 
hogy akarni tud, hanem az egyes akaratok összeren
dezése teszi őt arra képessé, hogy önállóan tudjon 
bizonyos dolgokat elgondolni, tenni és cselekedni. 
Ez a jellemesség nyilvánúl meg a népélet során a lo
vagi élet, vagy a papi élet rendjében. A szigorú kö
vetkezetesség és tiszta jellemesség uralkodik a lo
vagnak, az egyházi embernek minden cselekedeté
ben. Lohengrin lemond menyasszonyáról, hogy kö
vetkezetes legyen azokhoz a szabályokhoz, a melyek 
a Grál lovagjai számára elő vannak írva. A középkori 
lovag életét áldozza fel azért, hogy a következetes
ség törvényéhez hű maradjon.

Az akarati elhatározás belső lelki mozgalom,
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külsőleg nem észlelhető és így különböző körülmé
nyek között érthetelenek vagyunk embertársaink 
előtt. Az élet sorsa azonban mindenkinek más-más 
feladatot juttat és a feladatra kinek-kinek külön 
adomány, lelki képesség adatott. Az embernek tehát 
az egyéniségek e nagy változatosságában alkal
maznia kell feladatát a külvilághoz, hogy magát 
megérthesse. Az ember kétféle lehetőség előtt áll: 
vagy lemond ama sajátosságairól, a melyek benne 
mások előtt érthetetlenek és alkalmazkodik a köz
höz, vagy inkább kiteszi magát a meg nem értés ve
szélyének, de sajátos egyénisége mellett megmarad. 
Melyik állapot alkalmasabb a szellemiség gyarapítá
sára? Nyilvánvalóan az, a ki nem enged, nem utá
noz, nem akar többé olyan lenni, úgy gondolkozni és 
cselekedni, mint bárki más, azaz egyéniség akar 
lenni. Az akarati elhatározás legmagasabb erkölcsi 
foka az egyéni akarat. Ez a fok igen természetesen 
az egyes egyénben akkor fejlődik ki, a mikor az 
egészséges ifjúból férfi lesz, egyénisége kifejlődik és 
magának a társadalomban önálló helyet követel. A  
népek történetében a legújabb kor mutatja ezt a 
fejlődési fokot, socialismus korszakát, a mely kinek- 
kinek megjelöli az ő pótolhatatlan helyét a társada
lomban.

A cselekvés végső mozzanata: az elhatározás
végrehajtása. E végrehajtás módjának, idejének, kö
rülményeinek megállapítása inkább elméleti mun
kásság, de természetes, hogy morális szempontból 
a tett részesül elbírálásban, maga a tett; e helyütt 
tehát az elmélkedő ész ama tevékenységét elemez
zük, a mely a tett végrehajtása előtt számot vet a 
körülményekkel, eszközeivel, önönmagával és azután 
ez elmélkedés alapján mutatja meg valódi akaratát 
a cselekvésben.

Az első lépés a cselekvés felé az a megfonto-

53



lása, hogy egyáltalán lehetséges-e annak a megvalósí
tása, a mit az ember megvalósítandónak érez és meg
valósítani akar. Az, a ki azt kísérli meg megvalósí
tani, a mit lehetőnek tart és tartózkodik annak a meg
valósításától, a mi lehetetlen, az az erkölcsi élet szá_ 
mára mindenképen értékesebb, mint a ki a lehetetlent 
akarja megvalósítani, és a lehetőt megvalósítani el
mulasztja. Az elhamarkodott cselekvés ép oly ártal
mas, mint a halogatás; a jó szándékot tönkretenni ép 
oly káros a közösségre nézve, mint a jót elmulasz
tani. A cselekvő elmének tehát ez az első ideálja és 
az erkölcsös életnek alapkövetelménye, megítélni 
azt, hogy mit lehet tenni és mit nem lehet tenni. A  
cselekvésnek ezt a módját hívjuk okosságnak.

Ez a gyermekkor viselkedésének is első foka: 
okos az a gyermek, a ki minden lehető alkalmat fel
használ, eszesen találja meg a tanulás, a játék lehető 
módjait, és okos óvatossággal tartózkodik mindattól, 
a mi lehetetlen és a mit tenni ostobaság. A népmese 
és a népélet fejlődésének megfigyelése is az okossá
got tárja elénk, mint a cselekvést jellemző gondolko
zás első fokát. Példája Grimm meséjében a vitéz 
szabó története, a ki a maga gyenge erejével, de fur
fangos eszével elfogja az óriást, kifog a disznón, az 
egyszarvún, elnyeri a király leányát és megmenekül 
azoktól az ellenségeitől, a kik öt le akarják leplezni. 
A görögök ideál jár Odysszeusz Ithakában kiokosko
dott ravasz mesével még Athénét, az istennőt is 
meg akarja csalni. A kezdetleges ember, a paraszt 
minden cselekedetét ez a furfangosság jellemzi, a 
mely a lehetőt kutatja a cselekvési módok között és 
mind azt, a mit lehetőnek gondol, meg is akarja va
lósítani. ,

A  cselekvésnek azonban többféle lehetosege 
van; a cselekvés számos lehetőségei közül az ember
nek ki kell szemelni azokat, a melyek között oly ősz-
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szefüggés észlelhető, hogy egyik lehetőséggel gyor
sabban és biztosabban meg lehet valósítani a 
kitűzőit célt. Válogatni kell az eszközök és a 
lehetőségek között és ki kell választani azt, 
a mely a megvalósításhoz jobban vezet. Nem 
elég tehát az eszközök lehetőségének a meg- 
válcgatása, hanem ki kell választani, hogy melyik a 
czélszerűbb. Az a cselekvési mód, a mely találéko
nyan megtalálja a valóság eshetőségeit, a czélszerü
ség- Helyeseljük azt, a ki megtalálja a czélszerü 
megvalósítás módjait és elítéljük a tétovázó szelle
met, a mely czélszerü módozatokat elmulaszt. Örven
detes fejlődést mutat a gyermek, a ki kétségek és 
többféle lehetőségek között czélszerűen választja meg 
cselekvése módjait. A történeti fejlődésben a közép
korban uralkodik a czélszerüség eszméje. Daczára 
annak, hogy a mint láttuk, ebben a korszakban az em
berek pontosan ragaszkodnak a törvényekhez és a 
szabályokhoz, mégis a mennyi a szabály és az elő
írás, annyira uralkodik az erőszakosság és a harcz, 
az egyes szabályok felett való vita és czivódás. 
Ennek az egyedüli magyarázata az, hogy az emberek 
gondolkozását a czélszerüség vezeti. Szigorúan szem 
előtt tartják a törvény követeléseit, minden tett erre 
irányúi, de eszköz dolgában a czélszerüség az egye
düli vezető gondolat. Legjellemzőbb erre a gondolko
zásra a jezsuitáknak az a mondása, hogy a czél szen
tesíti az eszközöket.

Azok a cselekedetek azonban, a melyeket az 
okosság és a czélszerüség sugall, az élet nagy válto
zatosságában ellentétben állhatnak egymással. Az 
erkölcsös alakúlásnak legmagasabb fokán álló lélek 
tehát ezen ellentétek megegyezését, elhárítását tartja 
feladatának és ezért csupán azon tettek körére szo
rítkozik, a melyek meggyőződése szerint szüksége
sek. A  lehetőség és a valóság fogalmához csatlakozik
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a szükségesség fogalma. A mit szükségesnek tart, az 
a meggyőződése, ennek az útján halad, attól el nem 
távozik. Ez a harmadik legmagassabb foka a cselekvő 
elmélkedésnek a lelkiismeretesség. Lelkiismeretes 
ember az, a ki arra való tekintet nélkül, hogy a cse
lekedete reá nézve előnynyel van-e vagy nem, sike
rül-e vagy sem, megteszi kötelességét, ha az meg
győződése szerint szükséges.

Az erkölcsiség fejlődését tehát ezek szerint a 
következő táblázat tünteti fel:
1. Hatalmasság Viszonosság Állhatatosság Okosság
2. Sokoldalúság Törvényesség Jellemesség Czélszerüség
3. Összehangzás Jogosság Egyéniség Lelkiismeretesség

E táblázat nem elméleti fogalmak sémája, mint 
az a psychologiában és a paedagogiában szokásos, 
hanem minden egyes sor az emberi erkölcsi viselke
dés lelki alakjainak fejlődési fokozatait, e fejlődés 
fokozatainak főbb typusait kívánja feltüntetni. Úgy, 
mint az állatvilágban megkülönböztetünk egysejtű lé- 
nveket, többsejtű lényeket és felállítjuk ezeknek a 
su. azt a fejlődési sort, a mely szerint ezeknél az 
egyes fajoknál a különböző szervek alakjai az egy
szerűbbtől kezdve az összetettebbekig fejlődnek: így 
a társadalmi életben megkülönböztetünk erkölcsi fa
jokat, a melyeknek lelki szervei, a cselekvés egyes 
mozzanatai fokról-fokra fejlődnek, komplikálódnak és 
mind magasabb és magasabb erkölcsi formákat alkot
nak. Ez erkölcsi typusok elseje a fenti táblázat első 
sorában jellemzett lelki formákat tünteti fel: hatal
mas érzékenység, az érzelmek viszonossága, az aka
rat állhatatossága és a cselekvés okossága ennek a 
typusnak a szembetűnő jellegzetességei, a mint azt az 
elemzésnél részletes tényekkel megvilágítottuk. 
Ezen a fokon az egyéni lelki élet úgy alakúi, hogy 
minden egyes képzetnek a niaga tartalmában van je
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lentősége, mindegyik kiilön-külön tényezője az 
egyén eszméletének. Az egyén sajátosságát a képze
tek sokasága és elevensége teszi. Ehhez képest az 
egyénnek a társadalomhoz való viszonya akként ala
kúi, hogy az egyesnek munkássága bár közösségben 
folyik le, még sincs a közösség czéljára irányozva, 
mindenki, a mit tesz, többnyire csak magáért teszi, a 
maga érdeke vezeti az egyén tevékenységét, nem a 
közösség érdeke. így viselkedik a primitív ember, a 
ki csak annyiban társas lény, hogy emberek között 
él, dolgozik és gondolkodik, így él ai gyer
mek, végül a jelen kulturtársadalomban az alsóbb- 
fokú néposztály, az egyszerű munkás és földmives 
typusa.

A második fok jellemzői az érzékenység sok
oldalúsága, az érzelmek törvényessége, az akarat kö
vetkezetessége és a cselekvés czélszerűsége. A  kö. 
zépkor rendi világéletében látjuk e viselkedések rész
leteit. Ebben a korban az egyén eszméi és fogalmai 
egyetemesebb jelentéssel alakulnak meg és szerin
tük rendeződik eszméletének tartalma; ekkor kelet
keznek a mathematikai, aesthetikai, grammatikai és lo_ 
gikai, socialis és ethikus kategóriák, A társaséletben 
közintézkedések, szokások és intézmények mindin
kább éreztetik hatásukat és döntővé válnak az egyén 
fejlődésében, irányadóvá az élet rendjében. Ez a 
középkori ember, a rendi élet tagjának typusa, de 
hasonló a gyermekből az ifjúkor felé fejlődő fiú 
typusa, viszont a mi társadalmunkban a középosz
tályú egyén erkölcsi typusa.

A  harmadik fejlődési typus a harmonikus érzé
kenység, az érzelmek jogossága, az egyéni akarat és 
lelkiismeretes cselekvés. A  fejlődés során az értelmi 
és érzelmi élet mind mozgalmasabb és gazdagabb 
lesz, de e gazdagság mellett az eszmélet további ala
kulásában a lelki rendezettség lesz irányadó, ebben a
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korban már az ember gondolkodását és törekvését 
határozott czélok szolgálatába helyezi. Ezen a fo
kon lesz az egyén igazi társas lény, egész tevékeny
ségét a köz szolgálatába állítja, hivatást vállal a köz 
által megállapított czélok közül és ennek a hivatás
nak követelményei szerint törekszik a társadalomban 
élni. Ez a typus jelentkezik az ifjú felnőtté való fej
lődésében, valamint a mai kulturtársadalom mo
dern egyéniségében.

Igen természetes, hogy e typusok között ép 
úgy vannak átmeneti typusok, mint az élőlények 
természeti fejlődésében. Vannak korán fejlett és 
elmaradott alakzatok, vannak elkorcsosult formák, 
viszont lehetséges, hogy az alkalmazkodás kénysze
rűsége folytán egyik vagy másik lelki jelenség halad 
inkább előre vagy hátra. Ha a biológia példáját akar
juk követni, mint azt az amerikai sociologusok is te
szik, akkor elnevezhetjük az első fejlődési fokot 
paláosocialís, a másodikat mesosocialis, a harma
dikat kainosocialis korszaknak, a melyek között 
folytonos átmenetet és fejlődést képzelhetünk. Az első 
korszak a hősi vagy törzsi korszak, a második a lo
vagok vagy rendek korszaka, a harmadik a polgári 
vagy rendi korszak. Ez alapon minden egyes esetben, 
ha gyermekek megfigyelésével foglalkozunk, meg le
het állapítani az erkölcsi viselkedés typusainak ezt a 
fokát ép úgy, a mint a természettudós az élőlények 
fajait az egyes szervek alakja és működése 
alapján megállapítja. Ebből a fejlődés gondolatából 
következik az, hogy ezek az egyes fokozatok szükség
szerül eg következnek egymásra és a magasabb fok 
csak úgy létesülhet, ha már az alsóbb fok létesült. 
Ennélfogva a felsőbb fokon nem vesztette el az alsóbb 
fok a jelentőségét. Az állati szem fejlődésénél azt 
látjuk, hogy az egysejtű állatoknál csupán egy pig
mentfoltból áll a szem, a mely a sugarakat absor-
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beálja, utóbb azután a magasabb fajoknál fokonként 
járul hozzá a lencse, retina, iris és így alakul ki az 
emlősállatok és az ember szeme, a természet mű
vészi remeke, de a tökéletes formában megvan a 
megelőző fejlődés minden egyes eleme; így az er
kölcsi alakzatok fejlődésénél a tudós harmonikus 
munkájához szükséges a primitív ember kitartó inten- 
zivitása, a mikor ül és ír, s testi munkát végez, de 
megvan benne az érdeklődés sokoldalúsága, a gon
dolkodás törvényszerűsége és czélszerüsége. Nin
csenek tehát ugrások, nem új létesülések útján jön
nek létre a lelki alakzatok, hanem minden magasabb 
fokozat az előző fok létesítménye. Alig kell részle
tesen fejtegetni, hogy milyen fontossága van a neve
lésre nézve annak a kívánalomnak, hogy ezek a fo
kozatok a gyermek lelkében egymás után létesülje
nek és szerves rendben építsék fel a gyermek erköl
csi életét. A  gyermekek hibái és erkölcsi betegségei 
tehát tulajdonképen fejlődési zavarok következmé
nyei: némely esetben az erkölcsi fejlődés visszama
rad, a nevelés nem képes az erkölcsi alakzatokat ki
fejleszteni vagy káros befolyások folytán elmaradó 
visszafejlődés áll elő; de előfordulhatnak olyan el
változások is, hogy valamely fejlődési fokot korábban 
kísérel meg a nevelés megvalósítani, mint előbb annak 
alapjai megvolnának. Az előbbi typus az elhanyagolt, 
elmaradt gyermek typusa, míg a másik a koravén, 
hirtelen fejlett, koraérett gyermektypus.

Az egyes typusok, a mint az már az elemzésnél 
kitűnt, ismétlődnek az emberiség fejlődésében, az 
egyes népek és nemzetek fejlődésében, ismétlődik az 
egyes egyén fejlődésében, a gyermek, az ifjú és a fel
nőtt typusánál. Végül a mi teljesen kifejlett kultur- 
társadalmunkban az egyes társadalmi osztályok: a 
paraszt- és munkásosztály, az iparos, kereskedő és 
tisztviselő, végül a magasabb szellemi vezetőosztá-
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lyok is e három typusban jelennek meg. A  társadalmi 
fejlődés tehát ép úgy ismeri a biogenetikai törvényt, 
mint a természettudomány. Sőt azt mondhatnók, 
hogy a szellemi tudományok már előbb beszéltek az 
egyéni fejlődés és az emberi fejlődés párhuzamáról. 
Lessing és Herder történetphilosophíájában, Pesta- 
lozzi és Fröbel paedagogiájában, valamint Herbart és 
Ziller kulturfokozati elméletében már megvolt ez 
a gondolat, mielőtt Haeckel a biológiában formulázta 
a biogenetikai törvényt- E szerint tehát a gyermek 
addig, a míg férfivá lesz, rekapitulálja a történeti 
fejlődés folyamát: a családban élő gyermek hős, a tör
zsi ember életét éli, az iskolásfiú a rendek és lovagok 
korát s végűi az ifjú a renaissance aranykorát. Igen 
természetes, hogy a recapitulatio ép úgy, mint az élő
lények fejlődésénél, rövidített ismétlése a faj fejlő
désének. A  gyermek fejlődésében azonban még az a 
nehézség j árúi. hozzá, hogy a mi gyermekünk és a mi 
iskolásfiúnk egy nálok sokkal magasabb erkölcsi tár
sadalomban élnek, mint a mi az ő fejlődési typu- 
suknak megfelel. A néger gyermek palaeosocialis tár
sadalomban él, a néger gyermek és a néger felnőtt 
különbsége tehát alig eltérő; ép úgy a parasztgyer
mek, mihelyt a földön dolgozik és apjával munkába 
jár, apjához teljesen hasonló. Ugyanígy a középkor
ban élő iskolásfíú és a rendi, szerzcti ember erkölcsi 
viselkedése egymáshoz hasonló, az ískolásfiú min
den különös átváltozás nélkül megfelelő polgár lett. 
Ezzel szemben a mi gyermekeink és ifjaink a fel
nőtt társadalom erkölcsi légkörében élnek; viselke
désük annyira elüt attól a viselkedéstől, a mit a mi 
erkölcsi szabályaink megkövetelnek, hogy itt sokkal 
előbb felmerült annak a lehetősége, hogy viselkedé- 
sökkel sérti a felnőttek szabályait, törvényeit, erkölcsi 
elveit. A  nevelésnek az az igazi művészete, hogy ele
get tegyen annak a követelésnek, hogy a gyér-
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mek normális fejlődése megkívánja a fejlődés
nek a recapitulálását, a melyet a történelemből 
örököltünk, de gondosan el kell hárítania azo
kat a nehézségeket, a melyek a különböző kör_ 
nyezetből származnak. Későbbi fejtegetéseink során 
a gyermekek hibáit és erkölcsi rendellenességeit ál
landóan e szempontok alapján fogjuk megfigyelni, 
okait kutatni és a hibák és bűnök kezelése is csak 
e törvényesség figyelembevételével lehető.

A  fejlődésnek eme szükségszerű következetes
ségét a mi kérdésünk szempontjából néhány 
példával megvilágíthatjuk. Az érzékenység tökéle
tességének fejlődésénél egész nyilvánvaló, hogy ér
tékes sokoldalúság csak akkor létesülhet, ha az az 
érzetek intensitásán alapul. Összhangzóság is csak 
akkor képzelhető, ha már az intensiv fejlődés alapján 
a sokoldalúság kialakult. Milyen sokoldalúak, mond
hatjuk túlságos sokoldalúak azok a mi növendékeink, 
a kik a nagyváros egészségtelen életében a képze
tek és benyomások hasznos és haszontalan nagy tö
megét vették fel magukba, újság, olvasmány, színház, 
jourok, mozi stb. révén, de viszont egész idegzetük, 
izomrendszerük ápolása és gyakorlása elmaradt és 
így a sokoldalúság náluk csak fejlődési zavart okoz. 
És milyen lehetetlenség a proletár-családok gyer
mekeinél arról beszélni, hogy a lelkűkben nincs har
mónia, mikor a gyári előváros füstje és gőze, a nyo- 
morúlt lakásviszonyok, a rossz táplálkozás, mozgás, 
játék hiánya elnyomták benne a fejlődés erejének le
hetőségét s a külváros szürke kínai falai gátolják 
abban, hogy az élet szép változatosságát megismerje. 
Milyen lehetetlenség ezért a mi intézeteinkben har
monikus nevelésről beszélni akkor, a midőn a lelki 
élet legegyszerűbb alapelemeit sem tudtuk erkölcsi
leg értékessé nevelni. Ép így vagyunk a többi jelensé
gek törvényszerűségével. Az érzelmek jóságának



alapja a viszonosság; enélkül sem törvényességről, 
sem a jogosság érzelméről szó nem lehet; milyen sa
játságos felfogás tehát az, a mikor a gyermekbiróság 
előtt a kis tolvajokkal elmondatjuk, hogy a törvény 
tiltja a lopást, hogy talált dolgot nem szabad eltu
lajdonítani és azután csodálkozunk, hogy a gyermek 
oly jól tudja, hogy nem szabad lopni és 
mégis lop; eltekintve a beteges elfajulásoktól 
és a játékszerű cselekvéstől, ezekben az ese
tekben a családi vagy otthoni életben nem fogjuk 
megtalálni a gyermek körül a kölcsönösség, a bizal
mas szeretet és megértő viszony legelemibb jelensé
geit; ez a gyermek csak durvaságot lát és tapasztal, 
hogyan alakulhatott volna ki tehát nála a törvény és 
jog fogalma, a mely a viszonosságból fejlődik ki? 
Ugyanezt a fokozatos fejlődést látjuk az akaratnál. 
A jellem és egyéniség későbbi fejlődés eredménye. 
Addig, a meddig az egyén nem tud akaratához ragasz
kodni és elhatározásaiban következetes lenni, egyéni 
akaratról nem lehet szó. Gondoljunk arra, hogy nevelő 
intézeteinkben és a fiatalkorúak bírósága előtt állan
dóan azt szoktuk kérdezni az elzüllött gyermektől, hogy 
mi akar lenni, milyen foglalkozást akar választani; a 
gyermek felel valamit, mi elindulunk ezen a feleleten 
és azután csodálkozunk, hogy a gyermek miért vál
toztatja helyét hónap- és hétszámra és miért nem 
tudja űzni azt a foglalkozást, a mihez még néhány 
nap előtt oly szertelen nagy kedvet mutatott? Az er
kölcsi nevelés fokozatai megadják erre is a magyará
zatot: ezeknek a gyermekeknek legjellemzőbb vo
nása az, hogy a legelemibb akaratállandóságot nem 
tudják felmutatni, zárva kell őket tartani, hogy el ne 
szaladjanak. Nem lehet reájuk pénzt bizni, hogy el 
ne költsék és sokszor a legegyszerűbb üzenetet nem 
tudják következetesen közvetíteni; a fejlődés alap
jainak hiányában hogyan követelhetnénk tőlök egyéni
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akaraton alapuló cselekvést? Ép így ne csodálkoz
zunk azon, ha az elhanyagolt és elzüllött gyermek 
lelkében lelkiismeretességet nem találunk; hány és 
hány kétségbeesett szülő töpreng azon, hogy gyer_ 
meke annyira lelkiismeretlen, hogy őt a legnehezebb 
nyomor idején meglopja, anyja elkuporgatott pénzét 
nyalánkságra költi és apja egyetlen ruháját eladja? 
Vizsgáljuk meg ezeknek a gyermekeknek egész lelki
világát és látni fogjuk különösen azt, hogy az élet le
hetőségeiről, valóságairól semmiféle képzetük nincs, 
betanult, bemagolt és szajkó módjára elmondott üres 
fogalmakkal bírnak és felette gyérek azok a fogal
maik, a melyek arról szólnak, hogy mi az életben a 
lehető és való és mi ebből az, a rni az embernek szük
séges- Ezért hiábavaló mindenféle erkölcsi prédiká- 
czió a lelkiismeretről és a jellemről és ezért nyújta
nak nagyon keveset a mi mesterségünk számára azok 
az erkölcstani írások, mint pl- a német Försteré, a ki 
az erkölcsi oktatástól várja az eredményt; a kriminal- 
paedagogiának itt is úgy mint mindig, az erkölcs 
eleven működésének megvalósításával kell foglalkoz
nia és ez csak az egyes lelki elemekre gyakorolt ne
velőhatások útján lehetséges.
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IV. ERKÖLCSI EGÉSZSÉG ÉS ERKÖLCSI ‘ 
BETEGSÉG.

Az erkölcsiség fejlődésének elemzése rajzolta 
elénk azokat a formákat, typusokat és ideálokat a 
melyeken az erkölcsös, jól nevelt leendő ember ha
lad Erő és egészség után törekszik gyermekkorában 
az ember. Jól és mértékletesen táplálkozva tiszta es 
üde levegőben, egészséges csinos mozgásokkal, nyu
godt, üde idegekkel, eleven játékokkal szórakozva, 
jól ápolt és gyakorlott érzékszervekkel, kézügyesség
gel, szép beszédkiejtéssel áll előttünk a jól nevelt 
fiúcska. Szeretet és megértés környezik gyermekKO- 
rában a családban és vezetik őt . a jó érzelmekhez; 
szereti a jót, gyűlöli a rosszat és nyiU szemekkel 
vesz részt az őt környező életben. Akarata állandó 
a czéltudatos gyakorlat által és a megóvó fegyelme
zés teszi őt képessé az önmagán való uralkodásra. 
Egészséges testtel és lélekkel, rendezett környezet
ben sajátítja el azokat az ismereteket és képessege
ket a melyeket az iskola és az élet neki nyújt es 
okosan válogat majd a természet és műveltség őt kö
rülvevő változatos világában. Majd a éYer™ek ifjúvá 
nő és először megismeri a testi és szel leim elet sok
oldalúságát és változatosságát. Testi-lelki eletenek 
érzékenysége már nem elégszik meg ereje puszta iej- 
lesztésével, hanem új ügyességeket, játékokat ismer



meg s látó- és halló-érzékeinek újabb gyakorlásával 
gyarapítja lelkét. Az iskolában és munkájában meg
tanulja tisztelni a tanító tekintélyét és az iskola 
rendjét, cselekvéseiben és tevésében alkalmazkodik 
az erkölcsi élet elemi szabályaihoz. Majd a viszo
nyok kapcsán felismeri később a jelenségek sokol
dalú ellentétét, hogy majd egyszer mint férfiú érezze 
a jog hatalmát. Az ellenőrző fegyelem megszabadítja 
őt a merész próbálkozások veszedelmeitől és a vélet
lenek játékától és önállóságra szoktatja őt, hogy sze
mélyi ügyeiben ne szoruljon mások segítségére. Ta
pasztalatokat gyűjt, rendez és mérlegel, hogy a hasz
nos és haszontalan, a szükséges és szükségtelen kozott 
választani tudjon és czélszerűen cselekedjék a tar- 
saséletben. Majd jelentkeznek nála az önismeret 
első jelei, az emberi egyéniség kora virágai, hogy 
már meglett férfikorában a társadalom < kiszámitna_ 
tatlanúl változatos sodrában az erkölcsiség végczei- 
ját, a lelkiismeretességet elérje.

Ez lenne futólagosán odavetett képe a gyermeK 
és ifjú nevelési ideáljának. Ez a kép rajzolja meg az 
ideális, a normális fejlődést, az erkölcsi épséget; az 
ellentét: az abnormis, a pathologiküs, az erkölcste
lenség, a züllöttség, a kriminalitás, az erkölcsi beteg
ség képeit tárja elénk. Bármi kedves is volna ez 
ideális szép képet további aj zolni és egyes mozzana
tait figyelemmel kísérni, ez utóbbinak, az abnormis 
pathologiküs állapotoknak az analysálása a mi fel
adatunk. • ,

E kérdés feltételével elérkeztünk kutatásaink tulaj- 
donképeni alapproblémájához. Mi az erkölcs terén a 
normális és a pathologiküs, mi az a jelenség, amelyre 
az erkölcsiség, a társadalmi élet terén azt mondjuk, 
hogy normális vagy hogy pathologiküs? Van-e jo£o- 
súltsága tehát az erkölcsi élet terén az egészség és 
betegség fogalmának? Meg kell vizsgálnunk, nem

5
Kármán : A gyermekek erkölcsi hibái.
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csupán üres szavak játéka-e ez a két fogalom, avagy 
találhatunk-e a természettudományok és különösen 
az orvosi tudomány felfogásai és módszerei között 
olyan analógiát, a mely a társadalmi életben meg
felelően és eredménynyel alkalmazható lenne? Ha ily 
analógia felhasználása a dolgok lényegének megfelel 
és nem csupán hasonlatok logikai mesterkéltséggel 
való átviteléről van szó, akkor remélhetjük, hogy az 
a munkánk, a mely az erkölcsi élet jelenségeinek 
elemzésére, kóros állapotainak analysálására, a kóros 
jelenségek okszerűségének és törvényességeinek ku
tatására és a kóros társadalmi jelenségek kezelésére, 
gyógyítására vonatkozik, nyilvánvalóan ojy ered
ménynyel fog járni, mint az orvos munkája. Egy nagy 
előítéletet gondolkodásunk köréből azonban minden
eséire ki kell kapcsolnunk, a mely a legújabb idők
ben nagyon tetszetős, de a kérdést teljesen össze
zavarta. Általában hangoztatott nézet, hogy az er
kölcstelenség és a bűn épen olyan betegség, mint a 
testi vagy lelki értelemben vett betegség, vagyis a lo
pás, csalás, sikkasztás és emberölés ugyanolyan be
tegsége az embernek, mint a tüdőgyulladás, gyomor
fekély, vagy hogy mások szerint a bűntettek tulaj
donkép idegbetegségek. A legutóbbi forradalmi moz
galmak szélsőségei ezt a kérdést teljesen előtérbe 
állították és van olyan politikai programra, a melynek 
egyik pontja a büntető igazságszolgáltatás eltörlése 
és az orvosi gyógyítással való helyettesítése. A leg
különösebb az, hogy ez a nézet egyenesen orvosoktól 
ered és azok a természettudományi gondolkozás 
keresztülvitelét látják benne az erkölcsi téren, holott 
látni fogjuk, hogy ez a nézet egyenesen természet
tudományellenes, ki nem dolgozott, nem részlete
zett, ki nem próbált, ki nem tapasztalt feltevés, 
speculativ módon felállított hypothesis átvitele a 
sociologiára.
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Mi tehát a helyes fogalmazása annak a kérdés
nek, hogy beszélhetünk-e erkölcsi, társadalmi Jjeteg- 
ségről a szó socTőlögíai értelmében?

Mielőtt e kérdést eldöntenők, a leghasználhatóbb 
felvilágosítást ép annak a megfigyelése fogja meg
adni, hogy az orvosi tudomány miként foglalkozott az 
idők folyamán a betegségnek, a patologikusnak 
gondolatával, miként fogta fel az orvosi kutatás és 
tudomány a pathologia lényegét. Ez az áttekintés 
fontos lesz reánk nézve először abból a szempont
ból, mert az orvosi, az alkalmazott természettudo
mány és a socialpathologiai, az alkalmazott tör
ténettudomány gondolkodása között feltűnő pár
huzamot fogunk találni; fogjuk látni azt hogy az 
orvosi tudomány is teljesen hasonló tévhitek, e o_ 
ítéletek után jutott a mai nívóra s hogy az orvosi 
tudomány régebbi nézetei mint tévelygések es 
tévhitek a közfelfogásban még mindig élnék es 
léteznek; de fogjuk látni, hogy az erkolcsrol való 
felfogások között is ma még teljesen ilyen es ha
sonló téves hitek, előítéletek és tapasztalatilag meg 
nem vizsgált hypothesisek élnek. Ha tehát az orvosi 
tudomány fejlődéséből rájutunk aira, hogy 
küszöbölte ki e tudomány a tévhiteket, kereshetünk 
arra nézve is útmutatást, hogy az erkölcsi e oga 
terén hogyan kell a tévelygéstől megszabadulni es a 
dolgok exact elemzése után a helyes álláspont tele 
haladni.

A  betegség és a bűn felfogása a kezdetleges idők
től fogva rendkívül sok hasonlatosságot mutat. A  
betegség: egyéni rossz, a bűn: társadalmi rossz és ez 
a kettő a primitiv népek gondolkodásában teljesen osz- 
szeolvadó fogalom. A  betegséget az istenség a bűn 
büntetéséül küldi az *émbérré. _A betegséget épen úgy 
kell irtani, mint a bűnt; mind a kettő ellen az ember 
bizonyos óvó reflexeljárással védekezik: ez a

5*
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kezes a félelmen_és_a haragon alapul. A  bűntől fé- 
Iünk, de felkelti haragunkat: a bűnt üldözzük. Viszont 
a betegségtől is az ember eleinte nemcsak félt, hanem 
irtotta és üldözte is: a gyengét, satnyát, a beteget el
pusztította, kiirtotta. Az embernek ez az ösztönös 
viselkedése a betegséggel és a bűnnel szemben egy
aránt.

A mythologiai korszakban a betegség eredete az 
emberen kívül áll. A betegséget a démonok, raksászok^ 
küldik az emberre: kisebb hatáskörű, rosszindulatú 
istenségek. Ez a felfogás később úgy módosul, hogy 
ez a rossz szellem már nem az emberen kívül van, 
hanem mintegy beleszáll az emberbe, benne lakik. 
Minden betegséget egy külön démon személyesít, az 
a testtől teljesen különáll, az emberbe beleszáll, az 
emberben lakozik. Ebből ered a betegségek kiűzésé
nek, az ördögűzésnek a hite, a melyet a tudomány 
már régen leküzdött, de egyes néprétegekben még ma 
is él. Ugyanez a felfogás uralkodik az erkölcsi beteg
ség, a bűnnek a területén; a rossz szellem szállja 
meg az embert, a tossz szellem sugalja a bűnt. Győr- 
vármegye levéltárában tett kutatásaim közben talál
tam reá, hogy még a XVII-ik században Győrvár- 
megye tiszti ügyészének a védleveledben állandóan 
ha sználatos kifejezés volt az, hogy a vádlott „nem 
tudni minő ördögi sugalmazásoktól indíttatván'*, kö
vette el az emberölést, lopást, vagy magzatelhajtást. 
Hogy ez a felfogás még ma is él a népben, azt mu
tatja a Budapesten megtörtént eset, hogy egy gyári 
munkás rosszviseletű tolvaj fiából tűzzel akarta az 
ördögöt kiűzni és a gyermek halálos égési sebet szen
vedett. Majd más babonás magyarázatok a beteg
ségeket összefüggésbe hozták az égitestek járásával, 
a természet tüneményeivel, viszont a bűnről való 
okoskodás azt a tételt állította fel, hogy az emberben 
van bizonyos bűverő, a mely más embert megront,
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másnak marháját, jószágát, vetését, családjait meg
babonázza, beteggé teszi; ennek a felfogásnak volt a 
következménye a boszorkányüldözés, a mely az egész 
középkoron át tudós jogászok nagy logikai appará
tusának fontos tárgya volt; még abban az időben, a 
midőn a philosophia és az erkölcsi tudomány magas 
fejlettségre tett szert, a bírósági gyakorlat még meg
tűrte a boszorkányokban való hitet és a boszorkány
üldözést.

Az orvosi tudomány a mythologiai korszakb 1 
tulajdonképen csak a Krisztus előtti V-ik századiban 
tudott kiemelkedni a knidosi és kosi orvosi iskolák
ban, a mely utóbbinak Hippokrates volt a központja. 
Hippokrates már elkezdte az emberi testet tapaszta
lati módon elemezni; szerinte a világ négy elemből áll: 
levegő, tűz, víz és föld és az emberi testben van ned
ves és száraz, meleg és hideg. Minden egyes ilyen 
tulajdonságnak a test egy bizonyos nedve felel meg: 
vér, nyálka, sárga epe és fekete epe; a vér megfelel a 
melegnek, a nyálka a hidegnek, a sárga epe a száraz
nak és a fekete epe a nedvesnek. Ha e nedvességek
nek az alaptulajdonságai helyesen vannak keverve: 
ez az eukrasia; akkor adva van az egészséges állapot; 
azonban, ha ezek rosszul vannak keverve: dyskrasia, 
akkor áll elő a betegség. Ez az úgynevezett humoral- 
Eathologia alapja, a melyen túl elvi tekintetben a 
XVIII-ik századig az orvosi tudomány alig haladt. 
A görög orvosi tudomány, Asklepiades, a Krisztus 
előtti második században kiegészítette azután ezt a 
humoralpathologiát az úgynevezett solidarpatholo- 
giával, a mely kevesebb súlyt helyezett a nedveknek 
a Változásaikra és inkább a test szilárd részeire 
helyezte a súlyt. Az orvosi tudomány a humoral- 
pathologia és a solidarpathologia különböző változa
taival küzködött és operált az egész középkoron és 
újkoron át. Galenus és utána az arabok dolgozták fel
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a régi görög orvosi tudományt és az egész orvosi tu
domány a legújabb korig alig volt más, mint a y a_ 
lenus és az arabok írásainak logikai kommentálása.
A keresztény egyház üldözte az orvostudományt, 
mert az imádkozásban látta a betegség elleni egyet
len orvosszert, s így a közép- és újkor Összes orvo
sainak alig állott rendelkezésre más, mint az okon .es 
az arabs orvosok írásaiy Bámulatos jelensége az em
beri tévedéseknek, hogy az emberiség évszázadokon 
át képes volt belső bajaival, betegségeivel foglalkozni, 
de sajátos irtózás_ifiiytán nem jutott reá, hogy a be
teg tH ü rir lm íá l után belülről megtekintse, tényleg 
elemezze, felbonczoljaV

De teljesen hasonló volt a kutatás módja az 
kölcsí élet terén is. A modern psychologia kezdetéig, 
tehát még sokkal tovább, mint az orvosi tudományban, 
az emberi elme a lélek elváltozásait, elfajulásait, az 

- erkölcstelenséget ugyanilyen módón ^ ek ezett meg
oldani. Volt nézet, a mely szerint az esz eifajulasa 
a bűn, más nézet szerint az érzelmekben k« essu’í a 
rosszat végül a szintén elméletileg felfogott ‘ikara* 
az a mi az emberben rossz. Mai büntető iünk  meg 
mindig ilyen'elmélkedésen alapul, me« 
ítélkezik a büntetőbiró, mintha az emberi leien, 
valamely része volna rossz, ma is meg a humorai- es 
solidarpalholcgia alapján gondolkozik számos

Az orvosi tudomány is csak óriási nehézségek és 
küzdelmek után jutott oda, hogy a betegség lényégé, 
felismerje, hogy megtalálja, mi az a lényég, a.mi_az 
emberben tulajdonképen patologikus. A termeszét 
tudományok fejlődése sem alakult úgy, hogy az em 
Bériie^~közvellenül fel tudta volna azt hasznain, a 
S á js r f e n  Fajainak felismerésére és kezeleser^ Mi
kor az egyház ellen folytatott óriási küzdelmek kö
zött az emberi elme először foglalkozott a,természet



jelenségeinek vizsgálatával, ez a vizsgalat nem a 
földre, a föld alakulataira, termékeire, az ásvá
nyokra, növényekre és állatokra vonatkozott, hanem 
az égnek, a föld fölötti természetnek jelenségeire. Az 
emberi elme előbb foglalkozott azzal, a mi tőle távol 
van és hosszú fejlődés után mert csak ahhoz nyu ni, 
a mi közvetlen mellette van, a mi kézenfekvő gy 
a természettudományt előbb a kosmoskép kialaku
lása foglalkoztatta: Kopernikus és Kepler az égites
tekkel foglalkoztak, és Galilei volt az első, a ki táv
csővel mert nézni az égre és a föld mozgásával iog- 
lalkozni, természetesen nagy ellenzes, üldözés, testi 
és lelki tortúra közepette. Utóbb jutott csak az em
ber a geológiára és mineralogiára majd Linné a nö
vények rendszerezésére, Buffon, Cuvier es Lamarck 
az állatok vizsgálatára és osztályozására. gy 
emberi test belsejének a vizsgálata sokkal k^obben 
kezdődött, mint az emberi testen kívül leve* jelense. 
gek vizsgálata. Ez akkor vette kezde et miko M  
sálius András a XVI-ik században előadásokat kez- 
d iT O T k ö ^ e t írt a boncolásról, természetesen há
nyattatott élet, sok vándorlás es az e 01 e yy/Zk 
kLdelm ekiözött. Majd Harve^. fe fedezte a XVj 
század vé g é ra  vérkeringést s végül az anatohe a 
physiologia nagy lépést tett a mikroskop tókeletesi 
tése: Malpighi és Leuwenhoek által. .

Ezekkel a kutatásokkal volt megvetve a pbysio- 
logiai és pathologiai kutatások alapja. Azonban 
nagyon hosszú idő telt el addig, a míg a Pa 
jelenségek magyarázata a mai fokra jutott Az - 
vosi tudománynak még végezni kellett előbb egy 
fogalommal, a mely hypotheíikus voltában alig hu 
lönbözött a betegségek régi magyarazatatol es 
ó-kor fantasztikus magyarázataitól. __

Ez a tan az úgynevezett /életerő tana. A beteg
ségek kezelését bizonyos erőkből magyarázta az or-
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vosi tudomány; ezeket az erőket valami lélekszerű- 
nek, olyannak, mint a lélek fogták fel, a mely a test 
életére dynamikus hatással van; ez a felfogás má
soknál olyan irányt vett, hogy ez az erő maga az 
életerő. Az előbbi elmélet az animismus, az utóbbiba 
vitalismus. Az életerő elméletének• álláspontján van 
még a XVIII-ik század végének híres orvosa, Hufe- 
land, jénai egyetemi tanár: „minden külső élet, és
így az abnormis élet is, a betegség, nem egyéb, mint 
egy belső magasabb érzékeink által soha fel nem 
fogható és meg nem ismerhető erő megnyilvánulása, 
az életerő megnyilvánulása.“ Az erkölcsi ^felfogás 
hasonlatossága meglepő. Általában véve a mai ethi- 
kusok legnagyobb része, de a > gyakorlati moralisták 
és moraipaedagogusok még mindig azon a nézeten 
vannak, mint az orvosi tudomány Hufeland korában 
és felvesznek valami mystikus, erkölcsi erőt, a mely 
az emberben ~az erkölcsiséget fentartja és a mely- . 
nek hiánya az erkölcsi romlást és a bűnt okozza.

Hufeland idejében az anatómia és a physiologia 
teljesen pangott és a pathologiai anatómia még kez
detleges stádiumban volt. Egy ideig az orvosok min
denféle sajátos módokon keresték a kiutat, ennek a 
szüleményei voltak az Iatrophysika és Iatrochemia, 
a Messmer-féle magnelismus és a Hahnemann-féle 
hcmoeopalha-gyógymcd. Vájjon nem találunk-e még 
ma is hasonló jelenséget az erkölcsi gyógymód terén: 
némelyek hypnosissal akarják a gyermekeket a jóra 
terelni, és számos nevelő kísérli meg „similia simili- 
bus curare“, a hazugságot pofonnal?

A nagy változást, a mely a mai orvosi tudo
mányt tulajdonképen megalapította, a sejtelmélet 
felfedezése idézte elő. Ez az elmélet Schwanntól és 
Schlcidentől ered. A  tudomány eljutott ahhoz, hogy 
az élő emberi test elemét keresse, megtalálja azt az



elemet, a melyből az ember ered és fejlődik, meg 
pedig nem olyan speculativ hypothetikus módón, mini 
azt már Asklepiades is sejtette az atom elmeleteben, 
hanem az emberileg tökéletesíthető elemző meg
figyelés után./A sejtelmeiét alakította at az or o. 
pathologiát valóságos biológiai tudomanynya. es a 
pathologiai anatómia volt az, a mely a sejt elmeleten 
kiindulva mai színvonalára eraehe a mödera onos 
pathologiát. Ez a hatalmas lépés Bichat es 
után Rudolf. Vjrchpw ' halhatatlan ̂ me: (
nevéheTTuződik az orv_o_si tudománynak a z a _ n  gy_ 
haladása, a mely _a te^mlszetludomáiiyi kutass mo - 
s'zérefa pathologiába bevezette; az exact^allandgan. 
ismételt és kísérletekkel ^ n M z e t t ^ m e g ^ e s ^ e z  
ófá TepelT ^  öryő^l tudományban .^ P n ito s o p ^ l-  
cbnHruKcio é~Ta megfigyelést,, meHozo scPemaKerer 
sesTíely^reTAn^rcbőwaDetegség alatt „megváltozott 
felíéíétek között működő életet értette, akar 
vagy külső okoknak nevezzük ezt a regi megjelölés 
szerint." A betegség kifejezésének meg elel a test 
sejtjeiben bizonyos elváltozás; a sejtbol epu ^ ’
sejt csak sejtből állhat elő és a sebekben kell ke
resni a betegség okait adó elváltozásodat. Omn s 
cellula e cellula. Vájjon nem merithetunk-e m. s 
fontos tanulságot az orvosi tudománynak ebből a j 
lődéséből és nem gondolkozhatunk-e azon hogy 
mennyiben vehetjük mi át e módszernek a f‘sileszte-
sét az alkalmazott természettudománytól? Va, on
megvan-e már az erkölcsi életnek, a ‘"sadatmi e et 
nek a sejttana, és gondolt-e mar valaki az erkölcsi 
élet pathologiai anatómiájára? Láttuk, °£y 
kölcsi élet elváltozásainak, rendellenessegeinek a 
magyarázatánál teljesen hasonló tévtanokon ment 
az emberiség, mint az orvosi tudomány, van on 
az vezethet-e ki minket a prob emak |rde]ebo ÉV 
keressük meg a sociologia sextanát es azutan kise



7 4

reljük meg feltalálni az erkölcsi betegségek kór- 
boncztanát is?31)

Az emberi elmének a társadalom életéről, lénye_ 
géről, eTphéi'rőr~éi~ összetételéről^ váló gondolkodása 
rendkívül hasonló úiat futott meg ahhdz  ̂ a mint a ter
mészetről való eszméit képezte a természettudo- 
niány. Itt is úgy halasit áltudomány, hogy először a 
cnaosból a kosmoskép bontakozott ki; a társadalom 
tanulmányozása a kosmos-képet kereste, az egész 
társadalom képét nézte, és speculativ módon állí
totta fel az emberi társadalom összefüggéseit és tör
vényszerűségeit. Plátótól Comteig,32) a sociologia 
tulajdonképeni megalapítójáig a társadalmat úgy te
kintették, mint egy nagyobbméretű embert, és az 
egyes társadalmi osztályokat és socialis functioná- 
riusokat olyasvalaminek képzelték, mint az emberi 
testnek egyes tagjait és szerveit. E felfogás szerint 
az erkölcstelenség, a bűn nem az^ egyes egyénnek, 
hanem a társadalomnak a rendellenessége, a beteg
sége, a mely azután több egyes egyénben jelent
kezik.

Még mindig hasonló kosmos-kép áll a sociolo
gia egy másik nagy megalapítója, Spencer3*) előtt. 
Spencer felfogása szerint a társadalom azokból a je
lenségekből áll, a melyek a socialis egységet com- 
binatio útján állítják elő. Ezek az egységek az em
beri egyének az ő primitív társadalmi és kulturálla- 
potaikban, a melyeket az ethnologia és a történelem 
előtti, valamint némiképen a történeti kutatás elénk 
tár. A társadalom nála is egyének összetétele, egy 
az egyének fölött álló hatalom és szellemi organis- 
mus, a melynek atulajdonságait az egységnek a 
tulajdonságai határozzák meg. A társadalom az 
egyes egyének aggregátuma, az egyén az atom, 
az egység, a társadalom pedig az az összetétel, 
a melynek a tulajdonságait az egyének tulajdon_
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ságai határozzák meg. Spencer mar közeled K 
természettudomány módszeréhez, es a se'tta3 "  
esi az analógiát a társadalmi orga,msmus 

sére. Ö nála már a társadalom egyes se, tek szerve 
zete a melyben a munkamegosztás kérészül 
“ ve; m™ elemez, és elemekből építi 1.1 «  egeszet 
S a fejlődés gondolata is megvan nala. Spencer gy 
lépéssel tehát tovább ment, mint Comte, mert

h o S “ e t S  ;e t m e ^ o n b a n

törvényei alapján a társadalmat az emberek gg g 
túrnának, halmozásának tekintette. , é a

A kriminalsociologia, a me y a buntet* . 
bűnös viselkedésének a társadalomhoz ™lo «szo-
nyát, a U radalom  j e l e n ü l  va o J ^ ™ » » t  
kutatta, ma meg mindig ezen a spen
gián alapul. Lombroso J, a
rüen változtatta nézeteit, a szerint, a mint a neü
hiánvosan rendelkezésére allo anyag kutatásai egy 
időpontjában változott, utolsó munkáiban ^éyâ ^y  
íogfa fel a társadalmat és a bűnt. A szu eteU bun- 
tettesről szóló munkájában meg a bűntettest kulo 
{“ állította oda, és a testi . ,f ervezet e vaUo. 
zásaiban kereste az erkölcsi elváltozások okait, ke
sőbb azonban felállította a bűn aeholo|a)at es az
egyéni és a társadalmi okok egesz sorában keresi 
^bűntett okait. Garofalo és Liszt knminalsoc olo- 
giáia is teljesen ezen a gondolkozáson alapul, es 
Aschaffenburg35) is így csoportosítja a bűntett okait, 
egyéni és társadalmi okokra E tanítások szerint a bún. 
tett socialis okai p. o. az ido,aras, a fa), ai foglald  
zás, alkoholizmus, prostitutió, , j
hona gazdasági nyomor es socialis helyzet, egy 
okai: az öröklés, nevelés és műveltség hiányai, ifjú-



kor, nemi különbségek, testi-lelki fogyatékosságok és 
elmebajod. Nyilvánvaló, Hogy e nem congruens kö
rülmények összehalmozása nem tekinthető aetiolo- 
giának. Hogy képzelik ezek a szerzők a kriminalitás 
keletkezését, lefolyását, erre nem kapunk feleletet. 
Úgy látszik, hogy e felfogások még mindig a termé
szet mechanikai szabályait alkalmazzák a bűnre; 
szám és mérték, nyomás és ellenállás szerint képze
lik a különböző okok hatását az egyénre. Mennél több 
és különbözőbb hatás hat az egyénre, a szerint és oly 
módon fejlődik a kriminalitás.

Mindezek az elméletek abban a közös hibában 
szenvednek, hogy az anorganikus és organikus világ 
szabályait, a szervetlen világ és a szerves élet sza
bályait alkalmazzák a társadalomra, és nem tudják 
még elképzelni a társadalomnak oly lényegét, a mely 
úgy az anorganikus világon mint az organikus vilá
gon, de az egyes egyén lelki életén is kívül áll, kü
lön lényege, külön törvényességei, külön működési 
módja van. Igen természetes, hogy a sociologiának 
ez a felfogása az egyes egyén erkölcsi betegségére 
nem adhatott kellő felvilágosítást; az egyes egyén 
bűneit, erkölcsi elváltozásait úgy fogta fel, mint a 
társadalom hatásait az egyénre és ezen társadalmi 
hatások zavaraiban, rendellenességeiben kereste az 
egyéni bűn okait, másfelől az egyén testi, lelki szer
vezetében keresett olyan okokat, a melyek a társa
dalmi hatásokkal valami meg nem magyarázott mó
don összekeverődve, összevegyülve okozzák azt, a 
mit mi bűnnek nevezünk; így az a kérdés, hogy az 
erkölcstelenség és bűn, mint társadalmi jelenség, 
hogyan jön létre, hogy alakul és hogyan működik, 
adott esetben mindig megoldatlan kérdés maradt. 
Hogy az ember miért lop, erre kaptunk tán magya
rázatot, de hogy az épen előttünk álló egyénben 
hogyan fejlődött a lopás, ezt nem magyarázták meg.
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A  modern socialpsychologia ettől eltérően a 
társadalmi élet lelki elemét megtalálta és e lelki 
elemek összetételét s működési törvényeit kutatta, 
épúgy, mint a sejttan. Ez az irányzat volt az, a 
melyről elmondhatjuk, hogy megtalálta és helyesen 
fogalmazta a társadalmi atom, a socialis sejt lé
nyegét.

Gábriel Tarde30) a „Les lois sociales" czímü 
munkájában találjuk meg először az legyéni lelki 
élet és a társas lelki élet különbségének ezt a meg
határozását: „A közgazdasági, nyelvtörténeti, my- 
thologiai és más törvények vagy áltörvények kutatá
sánál gyakran volt az embernek az az érzése, hogy 
a legjobb volna az, ha azt a psychologiától köve
telnék. Senki sem értette ezt meg jobban és világo
sabban, mint John Stuart Mill. Logikája végén a 
sociologiát, mint alkalmazott psychologiát fogja fel. 
Kár azonban az, hogy gondolatait rosszul preczizi- 
rozta és hogy az a psychologia, a melyhez ő a végből 
fordul, hogy a socialis jelenségek kulcsát megtalálja, 
individualpsychologia, vagyis az, a mely a benyomáso
kat és belső vonatkozásaikat egy és ugyanazon agy
ban tanulmányozza és a mely azt hiszi, hogy az ezen 
a téren történőket e belső elemek associácziós törvé
nyeiből tudja levezetni. így a sociologia egy tágított 
és az agyból kihelyezett associacionismus 'lenne és 
elvesztené eredetiségét. A Socialis alaptényt (le fait 
social éléinentaire), a melynek sokféle csoportosí
tása és kombinácziója adja azután az úgynevezett egy
szerű socialis jelenségeket, a speciális sociologia 
tárgyait, ezt a socialis alaptényt nem egyedül és ki
zárólag az intracerebrclis psychologiától, hanem 
mindenekelőtt az intercerebralis psychologiától, tehát 
attól kell várni, a mely az öntudatos vonatkozások 
keletkezését több és mindenekelőtt két egyén között 
tanúlmányozza. Egyik léleknek a másik lélekkel



való érintkezése az életben tényleg egy ezektől a 
lelkektől teljesen különálló jelenség, a mely élénken 
különbözik a lelkeknek a világrend egyéb vonatkozá
saival való contaktusával és a külön léleknek ez a- 
contaktusa oly előre nem látható lelkes állapotokat 
idéz elő, a melyet a physiologiai psychologia teljesen 
képtelen megértetni.“

A legvilágosabban és a legélénkebben körvona
lazva folytatta azután ennek a gondolatnak az al
kalmazását egy svéd sociologus: /Gustav F. Stef
ién*] a „Dér Weg zűr socialer Erkenntnis” czímü 
munkájában, a mely a modern sociologia egyik leg
tökéletesebb fogalmazásának mondható. „Ha elte
kintünk az ember társadalmi életének specziális tar
talmától és minden specziális tartalmától, akkor mint 
alaptény, minden társadalmi jelenség fundamentá
lis ténye (sociale Grundtatsache) nem marad jmás, 
mint az az öntudatváltozás, a melyet eTgyík^ember a 
másik emberben előidéz- A mennyiben a socialis viszo_ 
nyok valamely ember előtt világosan öntudatossá 
válnak, ez lényegében abban áll, hogy az egyik em
berben az az öntudat él, hogy a másik ember ön
tudata ő reá befolyással van, vagy hogy ő azzal a 
másik emberrel kölcsönös hatás viszonyában van.

Mindaz, a mit a társadalom szilárd állami élet
rendben, a munkamegosztás gazdasági előnyeiben, 
vallásos emelkedettségben, intellektuális folytonos
ságban, vagy a nemi ösztön kielégítésében a sym- 
pathia és a társaság érdekében, társaséletben és 
becsvágyban magában foglalhat, mindaz, a mit a tár
sadalom, mint a hatalmi vágyak színtere, a para- 
sitismus és a károkozás örömének területe, vagy az 
ethikai és aesthetikai ösztöneinek tere jelent, ebben a 
fogalommeghatározásban benne van foglalva. Az 
embertársakkal való együttműködés, épúgy, mint az
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embertársak ellen való küzdelem benne van ebben a 
definiczióban.

Ez a meghatározás az emberi élet egész terü
lete körül egy kört húz, a mely kizárólagosan létezik 
azért, mert az embertárs létezik és az embertárs be
folyása létezik, mert az embertársak öntudata adott 
és létező dolog. És ez a definiczió kizárja mindazt, a 
mit az ember az embertárs létezésétől függetlenül 
és az embertárs tevékenységétől s öntudatától füg
getlenül átél.

A  sociologiai társadalomfogalom egészben és 
tisztán adja azt a világot, a melynek az emberi sze
mélyisége — minden ,,Én és minden ,(Te az 
elemei. Ha ezt a világot az emberközi vagy sze
mélyközi világnak nevezzük, akkor ez a nii defini- 
cziónk arra emlékeztet minket, hogy a társadalom 
daczára minden anyagi intézménynek és minden külső 
szabályozásnak soha sem lehet egyéb, mint egy belső 
képzeti, hangulati és akarati élet, de a belső életnek 
csak egy része.

E sociologiai társadalomfogalom szerint ahhoz, 
hogy társadalom jöjjön létre, nem kell más, mint 
két egyén és nem kell több idő, mint néhány másod- 
percz, de nem szükséges ehhez egyáltalán semmiféle 
közvetlen érintkezés e térben, vagy az associált 
egyének életfolyamának valami egyidejűsége. Egy 
pillantás valamely régen elhalt művész művére az 
én egész további életemre nézve az ő személyiségét 
egy olyan tényezővé teheti, a mely az én egész belső 
életemre elhatározó. Ettől a percztől fogva Ő belőle 
valami él Bennem. Én vele associálódva vagyok, Én 
és ő  ép oly valóságos társadalmat alkotunk, mint egy 
állam, a mely jogrendjét, hatalmi posicióját, civili- 
satióját és kultúráját évszázadokon át fentartotta. 
|A két socialis képződmény természetesen egymás-
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tói égmagasságnyi távolságban van — mindenben, 
ez egyet kivéve: hogy az egész rajta kívül álló léttől 
annyiban különböznek, hogy mind a kettő emberi 
öntudatok assocziálódása és emberi öntudatok közötti 
kölcsönhatási viszony."

Ennek a sociologiai gondolkozásnak az alapján 
kíséreljük már most megoldani azt a kérdést, hogy 
mit tartunk társadalmilag normálisnak és társadalmi* 
lag abnormisnak, mit értünk socialisan pathologikus 
jelenség alatt. Az emberi lelkek kölcsönhatásából 
származó öntudatos állapot lenne e szerint a társa
dalomnak az az eleme, a mi az orvosi pathologiában 
a sejtnek felelne meg, és ennek a kölcsönhatáson 
alapuló öntudatnak az elváltozásai volnának azok a 
pathologikus elváltozások, a melyeket az orvosi tu
domány a sejtpathología alapján kutatott fel. Én 
azonban atyám ethikai tanításai alapján egy lépéssel 
tovább megyek. Tarde s követői az emberi elme köl
csönhatásában látták a társadalom elemi tényét, míg 
Steffen az öntudatosságban látta ennek az elemnek a 
lényegét. Nekünk vissza kell mennünk az erkölcsi cse
lekvés psychologiai analysisére s akkor azt fogjuk mon
dani, hogy a társadalom eleme az ember egymással 
való viselkedése, a cselekvések kölcsönhatása, a mely 
lelki tény, s egyesíti magában az érzékenységet, ér
zelmet, akaratot és az elme gondolkodását; viszont 
ez a kölcsönhatásból eredő tény csak magasabb fo
kon öntudatos, s csak az ösztönszerű viselkedésből 
fejlődik tovább. A mi fogalmaink szerint tehát a tár
sadalmi elem az emberi lélek ösztönös cselekvesei- 
nek kölcsönhatása. A socialís alaptény akkor 
létesült, a mikor egy ember lelke a másik lélekkel 
érintkezésbe jött, legyen ez az érintkezés akár jóin
dulatú, akár közömbös, akár rosszindulatú. Mikor a 
kannibál áldozatát széttépi és felfalja, ez ép úgy egy 
elemi socialís tény, mint mikor két primitív ember
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éldenikereséí; czéljából társult, az első férfi és első 
n° :i íhLa Iehet elvonJan róluk beszélni) szaporodás 
czeljából összeállt, a mikor a primitív ember őse gyer
mekéit ápolni és gondozni kezdte, ezek mind elemi 
soeiahs a lap tények voltak; ezekből azután folytonos 
újabb lelki kapcsolatok létesítése, hatások és köl
csönhatások associálása után létesült a horda, a cián 
a család, a törzsfa nép, a nemzet és a társadalom 
különböző formái//Az egyéni életben, mikor az em
beri magzat a világra jön, a gyermek először anyjára 
néz,̂  az anya reá mosolyog, ápolja, gondozza, neki 
enni ad, és a gyermek ezt viszonozza, ezek az első té
nyek, a melyhez azután társul az apa, a testvér, 

í j  ? többi egyén lelki kölcsönhalása, és az élet 
fejlődése során eme számtalan egyedi kölcsönhatás
ból alakul mindaz, a mit társadalmi jelenségnek ne
vezünk. A társadalmi elemi alaptény é 1 yí 1 ̂ *̂tvm-
tósa tehát az emberi társasviselkedés a maga legkü
lönbözőbb nemeiben; a socialfs életben az emberi 
viselkedés az, a mi az anyag életében a mozgás, a 
szerves életben a változás, a lelki életben a ma
gatartás. (Angol kifejezéssel az egyéni lelki élet: 
i^iiflvtour, a társas lelki élet: conduct.)38) Az emberi 
viselkedés vonatkozhatik a körülötte lévő termé
szetre, a technikus munkásságra: munkára, mester
ségre, művészetre, üdülésre, játékra, műélvezetre, 
vagyon, birtok vagy tulajdonszerzésre; vonatkozha
tik az ember szellemi életére: tapasztalat, tudomány 
megszerzésére, hitre, vallásra, végül az ember társa- 
dalmi életére: családi, vérségi, rendi, nemzeti köte
lékre, szolgaságra, tisztségre, hivatásra, vendéglá- 
tásra, barátságra, szabad társadalmi egyesülésre, és 
pedig nemcsak a jelen technikai, szellemi és társas 
életére, hanem az egész emberiség múltjának, tör
ténetének technikai, szellemi és társas éleiére — de 
e nagy sokaság és változatosság a múltban és jelen-

Kármán: A gyermekek erkölcsi hibái. 6



ben, mindez a viselkedés csupán amaz egy és első 
társadalmi alaptény összetétele,

így az ezen alaptényből, alapelemből szármázó 
összetétel, a kölcsönhatáson alapuló lelki működe- 
sek élő szervezete egész külön substanczia egesz ku 
lön léttel bíró szervezet az anyagtól, a test ol, de az 
egyéni lélektől is: a kölcsönhatáson a api ° ^
lelki ielenség a melyet ma meg kévéssé ismerünk. 
Az anyag összetételének, mozgásának törvényéit a 
mechanika határozza meg; az élet t e w p U  
nhysiologia: a lélek törvényeit a psycho ogia, ellenben 
a társas lélek törvényei több egyén, lelek Pfjcholo- 
rfiST5S~VsSHalpsychologián alapulnak a mehyet m 
még meg T511 Mkotm.TTSechanücanak « " f ak ° 
zonyos rendszeres törvényei, a m e ly e k sz e n n ta y e r-  
vetlen világot magyarázzuk, az elet fejlodesene 
vannak causalitási törvényei és az egyen, l e l e k ^  
íz  agynak működését is úgy magyarázzuk hogy 
vannak felsőbb és alsóbb központ,ai, a melyek az 
egész rendszert vezetik és igazgatlak; így â tarsas le 
lek ama magasabb életének, a mely a ko csonhata- 
son alapul, is kell hogy legyenek ilyen külön tor
nyei. Igen természetes, hogy e külön t°rvenVek e* 
külön causalítás felállításával nem szabad a^  j
túlzásba esni, a melyben ép V ° U ; d 5
hangoztatói fordított irányban leledzenek. volt , ,
~ midőn az organikus élet szabályait az anorg ■ 
‘világ kinematikai törvényeivel
vannak még ma is psychologusok a k ik ap h yao 'o g a  
törvényein kívül nem akarnak látni eüa szabályt es 
vannak moralisták, a kik az erkölcs, fe,!odest b olo- 
giai causalitással magyarázzák eŝ  vannak PSYC|V 
rek a kik az egyéni lélek elemzesen kívül nem látják 
a társaslélek kóros hatásait. A helyes belátás az eb 
lenkező. Az élet causalitási törvényéi kozott ott ta
láljuk az alscbbíoku szervetlen világrend causalita-
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sait: a physíologiában benne foglaltatnak a physíkai 
és chemiai causalitások: az élőlényben vannak úgy 
szerves, mint szervetlen anyagok; az egyéni lélek 
causalitása sem áll csupán psychologiai törvénysze
rűségekből, hanem a physiologián is alapul és így ma
gában foglalja a physiologia, chemia és physika al
sóbbrendű jelenségeit is.

Magától értetődik tehát, hogy a legmagasabb 
neme a lelkiműködésnek, az emberi lélek interactiv 
társulása sem működik teljesen elvont, külön módon 
a szervetlen anyagtól s az élet szervezetétől és a lé
lek működésétől. Társasélet nem képzelhető az 
anyag, az élet és az egyéni lélek élete nélkül, de e 
megkülönböztetésből és e megkülönböztetésnek a 
társasélet jelenségeire való alkalmazásából követke
zik az, hogy a társasélet jelenségeinek, az állam szer
vezésének, a gazdasági élet berendezésének, a vallá
sos életnek, a tudománynak, művészetnek és erkölcs
nek az élete ennek a külön lelki kölcsönhatáson ala
puló öntudati életnek külön törvényein alapulnak és 
hogy erre a specziális életjelenségre az energetikus, a 
vitális és psychikus törvények nem alkalmazhatók, 
ezek a törvények az erkölcsi élet, társasélet jelen
ségei okszerűségének megmagyarázására teljes ala
pot nem nyújthatnak. Hogy hogyan keletkezik, mükö_ 
dik s fajul el közöttünk a sympathia, hogy hogyan 
hat és érvényesül a társadalomban a suggestio és 
milyen törvényességek között alakítja a társadalmi 
szokásokat az utánzás, ezt az energetikus, vitális, bioló
giai vagy psychologiai törvények nem világosíthatják 
fel, csak az alapul fekvő anyagi, biológiai s psycho- 
logikai tényeket magyarázhatják meg.

Bizonyos, hogy a socialis élet psychologiai tör
vényeiről ma még nagyon keveset tudunk, a socialis 
causalitás és evolutio törvényei ma még kifejtve nin
csenek és még kevésbbé vannak kifejtve a socialis
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fejlődés és causalitás felismerési és kezelési módjai. 
Mindenesetre azonban, ha még keveset is tudunk 
erről, óvakodni kell attól, hogy az energetikus, ma e 
rialis, vitális és physikai szabályokat a maguk válto
zatlanságában átvigyük a socialís élet terére.

A  socialís élet e fogalmának megállapítása után 
megkísérlem alkalmazni e Tarde—Steffen-féle fello- 
gást a mi kérdésünkre: a gyermekek morális, socialis 
pathologíájának kérdésére és így elértünk tan kissé 
körülményes, de szükséges bevezető gondolatok után 
tulajdonképeni kérdésünkre, hogy mit ériünk az er
kölcsi viselkedés rendellenességei a la tt?

Ha a socialis lét, a társasviselkedés törvényei 
különbözők az anyag, az élet és a lélek törvényéitől, 
úgy a társadalom pathologiája is külön követeli a je
lenségek megfigyelését, a törvényességek megállapí
tását. A socialis pathologia tehat különbözik a 
vosi és psychíatriai pathologiától és a mi e ° 
önként következik, a testi gyógymód es lel 1 gyogy- 
mód különbözik a socialis gyógymódtól, ^ m deznyi 
vánvalóan nem puszta teória. A  testi es lelki beteg
ségeket egymástól megkülönböztetjük, jóllehet # 
test és lélek egymással kölcsönhatásban all. A  min
dennapi tapasztalat bizonyítja, hogy van testi beteg
ség mellett lelki egészség és lelki egészség elképzel
hető testi betegség mellett; viszont vannak esetek a 
hol a test gyógyításával múlik el a lelki baj es a 
lek gyógyítása orvosol és enyhít testi bajokat Ugyan
így van ez a socialis élet rendellenességeinél, az er
kölcsi viselkedés pathologikus tüneteméi is, ha elfo
gulatlan intelligencziával nézzük az élet valosaga . 
Van erkölcsellenes viselkedés, a mely testi korral, 
lelki betegséggel függ össze: így a gyengeelmeju lo
pása; van eset, a hol lelki betegség es erkölcsi be
tegség függ össze, anélkül, hogy az orvos ki tudna 
mutatni bárminémü testi elváltozást: ilyenek a fűnk-
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czionális zavarokban, (psychopathia, hysteria) szen
vedő egyének bűncselekményei; de ép így fordult elő 
bűncselekmény, rendellenes morális viselkedés, a mely 
mögött semmiféle testi vagy lelki elváltozás nem ész
lelhető; ezek a morális eltévelyedések, azok az er
kölcsellenes viselkedések, a melyek csupán ,.társa
dalmilag pathologikus" viselkedések. Nem mehetek 
itt bele ismeretelméleti okoskodásokba; van nézet, 
a mely azt tartja, hogy minden lelki ténynek van 
testi korrelatuma; ez azonban a legnagyobbrészben 
csak hypothesis, mert számos normális és kóros lelki 
jelenség megfelelő testi jelenségét senki nem látta, 
senki nem észlelte, csak ráfogja, hogy a testnek ebben 
vagy abban a részében van elváltozás. Az tehát, hogy 
a kóros erkölcsi jelenségnek, a socialis pathologikus 
viselkedésnek, a testben és a lélekben kell kóros kor- 
relatumának lennie, szintén oly hypothesis, a mely a 
felismerést és a kezelést csak zavarja. Ilyen hypothe
sis a moral-insania hypothesise} a melynek igazságá
ról,' valóságáról vitatkozni kár, de több adott esetből 
meg lehet állapítani, hogy ilyen hypothesis csak arra 
jó, hogy a nevelő figyelmét és tevékenységét elvonja 
attól, hogy a socialis élet által rendelkezésre adott 
eszközökkel megkísérelje a baj kezelését. Ilyen 
hypothesisre azonban semmi szükségünk, ha a 
Tarde—Steffen-féle gondolkozást elfogadjuk.

Az emberi társas viselkedés, a társadalmi alapté- 
nyeknek, a lelki kölcsönhatások változatos elemei
nek komplikált szervezete. Ennek a szervezetnek a 
működése normális akkor, ha a viselkedés a socialis 
fejlődés bizonyos alakulatában a társadalm i á llapot
nak megfelel, a fejlődésnek megfelelő phasisában a 
társadalom fentartására előnyös. Mindaz a viselke
dés tehát, a mely a fejlődésnek bizonyos fokán a 
megfelelő fejlődési foknak meg nem felel, abnormi- 
tás, rendellenesség. Erkölcsös viselkedés az, a mely
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a társadalom fentartására előnyös, erkölcstelen, bü 
nős az, a mely a társadalom fennmaradására karos, 
hiányos. Már most láttuk, hogy az egyen is bizonyos 
fokozatokon át megy az erkölcsi tokeietesbules íele, 
viszont az ő vele érintkező, a vele assoczialt egyenek 
is a maguk összességében fejlődnek a társaselet cze:-  
jai felé. Az egyén fejlődése és a társadalmi szovo- 
mény fejlődése állnak egymással kolcsonhatasban. 
Ha e kölcsönhatás harmonikus, erkölcsi, sociali 
egyensúlyról beszélhetünk, ha ez az egyensúly nincs 
meg, fejlődési zavar áll elő.

Az erkölcsi állapot ezek szerint nem egyéb mint 
az ember testi és lelki organismusának és az ot kö
rülvevő socialis élet organismusának az egyensúlya. 
A mindenkori felfogás szerint erkölcsös viselkedés 
az, a hol az ember egyénisége, individualitása os.z 
hangban, egyensúlyban áll az őt környező külvilág
gal, a hol az egyén viselkedése nem áll ellentétben 
embertársai, a társadalom érdekével A  hol ez az 
egyensúly megvan, jobban mondva lepesrol-lepesre 
fejlődik, előáll a normális állapot; a hol az egyen 
súly bármely okból nincs meg, vagy elveszett, 
egyensúlyzavar, erkölcsellenes, pathologi us -
pót áll elő, a mely az előző fejezetben leírt erkölcs, 
formák sorától eltérő. Az erkölcsi elet, mint egyensúly 
törvényét legvilágosabban
sophus, az elmúlt években elhalt F n e d n c h ^ H  becsi 
egvetemi tanár a következőképen magyarázza lég 
újabban megjelent munkájában: az nAllgían^ne
Ethik“-ben: , , ,,  ,.

“ Mmden emberi lény, mint meghatározott, azaz
mint individuum, lép be az emberi társadalomba. Az 
egyénileg adottal szemben, a melyet a vilagbalepte- 
kor magával hoz, szemben áll egy socialisan adót , 
a melyet itt talál. Mind a kettő végső és megváltoz
hatatlan tényeket foglal magában az egyen álláspont-
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jából nézve: az ő psychophysikai organisatiója, a me
lyet ö nem maga adott magának, hanem nemzőitő 
kapott, a mi nem az ön tudatosság munkája, a mely 
inkább öntudatlanul működő természeti erők mun
kája; és a socialis crganisatio, a melynek tartalmá
nak és alakjának létrehozásában az egyén egyelőre 
szintén nem részes, a melyen semmiféle módon közre 
nem munkálkodott és a mi vele mint kész, adott °- 
log áll szemben.39)

Az egyén öntudatos életének tehát pontosan 
beszélve nincs semminemű más tartalma, mint ezt a 
két tényt, az ő egyéniséget, a mennyiben ezt követel- 
menyeiben és teljesítményében lépésről lépésre 
megismerni tamilja és a művelődési közösség köve- 
telményeit és szükségleteit, a melyekbe születésé
nél fogva be lett állítva, egymással kiegyenlítse ;

A kriminalaetiologiai gondolkodás középpontjába 
tehát az emberi viselkedés gondolatát kell helyezni, 
a lelkes egyének egymásrahatásának és kölcsönhatá
sának fejlődési produktumát kell az elemző vizsgá
latnak tárgyává tenni. Ezen a téren, épúgy, mint az 
orvosi tudomány tette, el kell hagynunk az exogén- 
és endogén okok egymásrahatásában keresni az el_ 
változások okait, el kell hagynunk a kriminalaetiolo- 
giának azt a gondolkodási módját, a mely azt vizs
gálja, hogy ezek az exogen- és endogenokok hogyan 
hatnak az emberre. Az ember helyett a kutatás kö
zéppontjába egy új tény, egy új lényeg lép, a visel
kedés, mint socialis fejlődési produktum. Erre a ' e~ 
lektani produktumra van azután igen természetesen 
befolyása annak, hogy az egymásra ható egyének 
milyen egyéni testi-lelki constitutióval m rn ^  
de ép oly hatással van a lelki produktum fejlődésére 
maga az a körülmény, hogy ezek az egyes egyének 
milyen viszonyban állanak egymással, milyen hely
zetben viszonylanak egymáshoz. így tehát nemcsak
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egyéni testi és lelki dispositióról beszélhetünk, 
hanem ki kell egészítenünk fogalmainkat a socialis 
dispositió fogalmával és ennek a kutatását egyen
értékűvé kell tenni az individuális dispositio orvosi 
és lélektani fogalmaival. Ugyanígy kell elbánnunk 
az öröklés fogalmával: nemcsak testi és lelki örök
lésről kell beszélnünk, hanem, a mint azt már az ame
rikai paedagogia (Kirkpatrick,40) Henderson,41) Bald- 
win4-) régen elfogadta: socialis öröklésről is kell be_ 
szelnünk, a mely erre a lelki produktumra ép úgy hat, 
mint az egyéni öröklés. Melyik dispositio, melyik 
öröklés nyomosabb, hatékonyabb, fontosabb a visel
kedés erkölcsös fejlődésére: ezt a kérdést itt nyitva 
kívánom hagyni; az amerikai paedagogusok állás
pontja az, hogy a socialis dispositio és a socialis 
öröklés hatásai az erkölcsi, a socialis élet jelenségei 
számára mindenesetre hatékonyabbak. Vájjon az er
kölcsi fejlődésre mi nagyobb veszedelem, ideggyen- 
geség, gyenge szellemi tehetség, vagy pedig az árva
ság, vagy a gonosz mostoha, ezt a kérdést az olvasóra 
bízom. Mi jelent nagyobb veszedelmet: Twist Olivér 
árvasága, vagy pedig Dickens egy másik gyermek
alakjának, a kis Tini Crachitnak nyomoréksága, a 
kit szerető családja vesz körül?

Nincs tehát bűntettes ember, nincs bűntettes lé
lek és nincs bűntettes társadalm i osztály. Meg kell 
szabadulnunk a kriminalanthropologia babonáitól, a 
mely szerint az ember arczára van írva a bűn, és meg 
kell szabadulnunk a bűntettes psychologiájának azok
tól az előítéleteitől, hogy a bűntettesnek egy egész 
külön fajú lelki organismusa van; de meg kell sza- 
badalnunk attól az előítélettől is, hogy bizonyos tár
sadalmi helyzet praedestinál a bűnre, hogy a szegény
ség, a nyomor osztályosai a bűntettes-osztályok. A  
kriminalitás nem egyéb, mint egyes viselkedések sa
játos fejlődő complexuma, a mely a gyermekkorban
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kezdődik és fejlődik a legkülönbözőbb változatokon 
át. Abban a perczben, a midőn az emberi lélek fel
ébred, a mint első szükségleteit kielégíti, éhségét csil
lapítja, fájdalma ellen védekezik, anyjával, atyjával 
az első lelki kapcsolatot létesíti, megindul a viselke
désnek a beláthatatlan szövevénye, a mely a jónak 
és rossznak, a normálisnak és pathologikusnak szám
talan változataiból rendeződik össze. Ez a fejlődés, 
az összerendezőség nem magyarázható meg sem 
arithmetikai, sem mechanikai, de nem is physiologiai, 
vagy biológiai törvényességgel. Nem mondhatjuk, 
hogy valaki azért rossz és bűnös, mert ő benne több 
az abnormis viselkedés és kevesebb a jó, és nem 
mondhatjuk, hogy azért jó valaki, mert kevés benne 
az abnormis viselkedés és több a jó. Nem lehet azt 
sem mondani, hogy az abnormis viselkedések tömege 
elnyomja a jót és azért áll elő a bűntett és nem le
het azt mondani, hogy a jó van túlsúlyban a rossz 
fölött, azért erkölcsös az ember. De a kiválasztás és 
öröklés, valamint az alkalmazkodás törvényei 
sem adnak teljes felvilágosítást arra nézve, hogy 
ezek a viselkedések cumulatiója miért egyik esetben 
erkölcsös, a másik esetben erkölcstelen, mert miként 
ezt maguk a darwinisták legkiválóbb interpretatorai: 
Wallace43) és Baldwin14) maguk mondják, a társa
dalmi fejlődésnél mindig van egv hatalmas, nagy és 
áííg ismert faktor, az emberi elme, a mely mag§^be=- 
fölyásolja a fejlődést, a haladást-és-az_alkalmazko- 
dástr~Tehat egész külön socialpsychologiai fejlődés 
az, a melynek a törvényeit kutatnunk kell, és a mely
nek a magyarázataiban kell keresnünk az erkölcsi 
romlás és fogyatékosság, a kriminalitás okait.

Az orvosi fogalmak hasznos analógiát adhatnak 
e tekintetben is. Van ember, a kit mindenki bámul és 
csodál, hogy milyen egészséges, erős kisgazda, soha 
semmiféle betegsége, baja nem volt, jól táplált és
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edzett szervezete ellenáll minden betegségnek. Egy 
nap halljuk, hogy ez a kisgazda meghalt: meghűlt,
tüdőgyulladást kapott és négy nap alatt vége volt. A  
másik ember törékeny, gyenge szervezetű, egész éle
tén át nagy óvatossággal, ápolással tartja fenn egész
ségét, mindenki azt hinné, hogy ez az ember nem bír el 
semmit, és 94 éves korában hal meg. Van gyermek, 
a kinek mindenki örül, oly eleven, egészséges, szép, 
piros és pozsgás, és csak némi nyugtalanságot áru 
el. Egy nap halljuk, hogy agyhártyagyulladást kapott 
és menthetetlenül vége van. Más gyermek végigszen
vedi az összes gyermekbetegségeket, himlőt, skarlá
tot, kanyarót, folyton náthája volt, meghűlt és a 
gyomra nem bírt el semmit, évtizedek múlva 
egészséges ember áll előttünk, telt idomú, férfias 
egyén, a ki még sokkal jobban bírja az élet küzdel
meit, mint vasgyúró gyermekpajtásai. A biztosító
társaságok egész calculátiója e sajátságos jelenségek 
változatos tapasztalatain épül fel; százszámra megy 
azoknak a kérdéseknek és vizsgálatoknak a tömege, a 
melyet a biztosítótársaságok orvosa magánál al biz
tosítandó egyénnél s felmenőinél kikutat, és a bizto
sító-társaságok e komplikált adatok alapjan állapítják 
meg az emberi egészség és betegség, az élet és hala 
eshetőségeit és valószínűségeit. Vájjon nem #botor
ság-e az erkölcsi élet eshetőségeit és valószínűségéit 
egyes testi és lelki és társadalmi jelenségek puszta 
megállapításából következtetni? Van ember, a 
ki hosszú és tisztes pályát futott be, állasai es 
kitüntetései vannak, de egy szép nap hallju , 
hogy magas állásában piszkos megvesztegetéssel pa
tikajogokat eszközölt ki. Van ember, a kinek egész 
gyermekkora a lopás és csavargás csínyjeiben merü 
ki, de felnőtt korában kifogástalan polgár lett. 
De akárhány egyén van, a ki a társadalomban 
egész életén át fentartja magát, nem látjuk, hogy
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valami szabályt megszegne, valakinek ártana, soha 
büntető bíróval nem volt dolga, de érezzük és tudjuk, 
hogy alapjában véve gonosz és rossz ember, soha 
senkinek jót nem tett és egész élete abban merült 
ki, hogy másoknak ártson. Ilyen a vérszopc kapi
talista, a profit bűntettese, a ki minden socialis 
érzék nélkül bankot, gyárat alapít, nyomában 
van a socialis bajok egész özöne, a tiszt
viselő- és munkásnyomor, a lakásínség, a gyermek- 
halandóság, az alkoholismus és a tuberculosis; a ha
zudó, csaló, embernyúzó ügyvéd, a ki a törvény sza
bályainak kihasználásával százakat tesz földönfu
tóvá. Mind a kettő gyakran udvari tanácsossággal 
végzi pályáját. Ellenben ott van a szegény árva, elha
gyatott csavargó, a ki végigvándorolja az egész vilá
got, szenved és koldul, soha semmi foglalkozást nem 
kap és ha kap, azt valami szerencsétlen ok miatt el
veszti, rajta tapad a piszok, a szenny, a züllés min
den symptomája, végiglakja koldulásért és csavar
gásért az egész világ tömlöczeit. A kalandozó csa
vargó viselkedése azonban csak a mai viszonyok és a 
mai társadalmi berendezés mellett bűnös viselkedés: a 
primitív vadász-, és halásznépek korszakában kitar 
tása, mozgékonysága erkölcsileg értékes lenne. Viszont 
kérdéses, hogy némely mai bankigazgató vagy gyár
alapító évszázadok múlva nem lesz-e épúgy megvetés 
tárgya, mint a középkori rablólovagok, aristokratáink 
egykor közbecsülésben álló ősei? Mind a két esetben 
a legkülönbözőbb viselkedés, a legváltozatosabb so
cialis elemek complexuma a két erkölcsi fejlődés, de 
az előbbi esetben a jelen korban megvan a társa
dalmi egyensúly, az utóbbiban azonban nem lehet 
meg, elveszett, mert a viselkedés elavult (rudimenta- 
ris) társadalmi viselkedés. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
kriminális, erkölcstelen állapot a viselkedések számos 
elemének és összetételének fejlődési cumulatiója; e
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cumulatio első percztől fejlődik az emberben és nyer 
változatos alakot. Mindig ugyanazok a viselkedések 
váltakoznak és csak a mindenkori működési folyama
tuk mutat normális és abnormis társadalmi jelensé
geket. A  vadember az ő gyomrával beteg lesz a mi 
életrendünktől s a czivilizált ember gyomrával el
pusztul az ausztráliai négerek között. Ugyanígy a né
ger-, bushman- vagy hottentotta-gyermek viselkedése 
a mi társadalmunkban abnormis; de teljesen ha_ 
sonló a csavargó, elhanyagolt, utczai gyermek, az 
utcza szabad arabjának viselkedése; az ifjú Parsíval 
szelid anyját búsító kalandjaival ma javító-intézetbe 
kerülne, úgy, mint az a számos diákfiú, a ki apja ka
bátját eladja, hogy világgá kalandozzon. És fordítva: 
nemcsak az alsófokon álló erkölcsi viselkedést ítél
jük bűnnek, de a fennálló társadalmi rendet nemes, 
jó szándékkal áttörni akaró egyéniség is bűntettes a 
mindenkori társadalmi felfogás szerint: Sokrates ép 
úgy bűnös volt bírái szemében, mint Giordano Brúnó, 
Savonarola és Galilei, vagy mint Kossuth .Lajos és 
az aradi tizenhárom, s a kriminalitás örök emberi 
problémájának félelmes symboluma a két gonosztevő 
között megfeszített Jézus^Á. kriminalitás tehát — és 
ez a betegség analógiája^-— az ember társas viselke
dése megváltozott társadalmi feltételek között; e 
megváltozott feltételeket a mindenkori társadalmi fej
lődés állapota adja meg. így csak a viselkedések 
egész cumulatiiojának, egész complexumának pon
tos, mikroskopikus ismerete és a társadalmi állapot
tal való egybehasonlítása adhatja meg azt a felvilá
gosítást, hogy ez az egész complexum egyensúlyban 
áll-e a mindenkori külső társasélettel/

Ez a felfogás azonban nem erkölcsi materia- 
I lismus.

Mondottuk azt, hogy van az embernek egy egész 
sajátos erkölcsi tevékenysége, a mely minden anyagi
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vagy természeti erőtől különböző törvényesség útján 
maga szabályozza ezt a fejlődést, és törekszik ennek 
az egyensúlynak a megvalósítására. Ez az emberi er
kölcsi tevékenység: a nevelés.

Az ember nevelőtevélcenysége szintén társa
dalmi jelenség, egy neme a társasviselkedésnek. A 
nevelés kölcsönhatás a gyermek és szülője, majd test
vérei, társai és az életváltozás forgatagában fel-fel- 
bukkanó számtalan egyén között, és lelki kölcsönha
tás az emberiség múltja és jeiene között. A  nevelés 
és a gyermek erkölcsi fejlődése egymással folytonos 
kölcsönhatásban áll. Nevelés alatt természetesen 
nemcsak a szülő és tanító külön tevékenységét ért
jük, hanem általában véve mindazt a kölcsönhatást, 
a melyet a külvilág lelki hatásai a gyermekre gyako
rolnak. John Stuart Mill szerint14) nevelés mindaz: 
„a mi az embert olyanná formálja, a milyennek len
nie kell és megakadályoz mindent, a minek nem kell 
lennie." Erkölcsi viselkedésre való hatás és vissza
hatás, a gyermek lelkére való nevelő hatások köl
csönhatása, ezt kell értenünk socialis értelemben 
nevelés alatt, A természet életében alkalmaz
kodik az anyag és az élet a természetes ki
választás (naturális selectio) útján; a társadalom 
ellenben maga teremti meg azt a környezetet, a 
melyhez a fejlődő embernek alkalmazkodnia kell és 
ezt nemzedékről-nemzedékre adja át. Ez a szellemi
ség útján átörökíődő és folyton kiválasztó teremtés a 
nevelés: az- erkölcsileg értékesebb viselkedések kivá
lasztása, a socialis selectio. A  nevelés minden egyes 
munkája a táplálástól, ápolástól, gondozástól kezdve 
a vezetésen, fegyelmezésen, értelmi, művészeti és val
lásos nevelésen át a gyermek erkölcsiségének kifej
lődéséig mind oly hatás a gyermekre, a mely_jvi^£za- 
hatást vált ki és e hatások és visszahatások óriási 
bonyodalmas és kölcsönös működéséből alakul ki az

4
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erkölcsi állapot képe. A természetben a létért való 
küzdelem uralkodik, a társadalomban a társas létért 
való küzdelem a czól; a nevelésnek alig is van egyéb 
feladata, mint ezt a küzdelmet támogatni, a társa
dalmi egyensúlyt létesíteni és feniartani. A hol a 
nevelésnek ez sikerül, a hol a nevelés ezt létesítette, 
ott elérte a czélját: az erkölcsi egyensúly létesítését, 
a normális erkölcsi állapot megvalósítását; a termé
szetben győzedelmeskedik az életképes species, a 
társadalomban fenmarad az erkölcsileg értékes szel
lemiség. Ellenben ott, a hol a nevelés ezt elmulasz
totta, elhanyagolta, nem teljesítette, vagy nem telje
síthette, ott előállt az erkölcstelen, kriminális, zül
lött állapot. A természet életében elpusztul a gyen
gébb élet, a társadalom életében elvész az erkölcsi
leg hiányos szellemiség. így a sociologia alaptényéről 
való elmélet módot ad nekünk arra, hogy vizsgáljuk 
a gyermeki élet első nyilvánításaitól kezdve azt a 
folytonosan változó kölcsönhatást, a mely a gyermek 
és a környezete, a növendék és a nevelőbefolyások 
között van és e kölcsönhatások analysálása útján ál
lapítsuk meg azt, hogy milyen rendellenes nevelő- 
viselkedés okoz rendellenes erkölcsi viselkedést? Már 
a kérdésnek ilyetén fogalmazásából kitűnik az, hogy 
az erkölcsi betegállapot elemzése azon az alapgon
dolaton alapul és azt a gondolatot kívánja tényekkel 
bebizonyítani, hogy mindennemű erkölcsi betegség
nek, züllöttségnek, bűnnek egyetlen oka van, a mely 
igen bonyolult és összetett társadalmi jelenségek 
ccmplicatiója: és ez a nevelés, és az erkölcsi betegség
nek, bűnözésnek és züllöttségnek egyetlenegy 
gyógymódja van, a mely talán még bonyolultabb és 
complikáltabb: ismét a nevelés.

Ha ez a gondolkozás, a mely manapság csak 
egyes kiváló amerikai paedagogusök gondolkozásá
ban van meg, mind általánosabban el fog terjedni
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Káin fiai között, akkor dereng majd lassan az embe
riesség erkölcsiségének tavasza; az emberiség meg fog 
szabadulni a kriminalanthropologusok babonáinak 
lídércznyomásaitól, meg fog szabadulni a jogászok 
akadémikus előítéleteitől: az egyéni felelősség kérdé
sétől és az ember ősi, ösztönös társadalom fentartási 
módjától: a bosszúálló büntetéstől, de meg fog sza
badulni a psychiaterek moraltherapiai kuruzslásai. 
tói is, és tudatára fog ébredni annak, hogy az igazi 
erkölcsiség akkor fog létesülni, ha a morál gyógyítása 
veszi át feladatát nemcsak a gyermek, hanem a fel
nőtt és az egész társadalom nevelésében. E messzi 
ideál felé csak törekedni lehet, de ebben az irány
ban az embernek mindinkább vállalnia kell a bűnö
zőnek, a kriminálisnak a nevelését, a mint Tarde 
mondja: ,,A genialís ember a társadalomé, de a bűn
tettes ép úgy az övé. Ha az emberi nem dicsőíti, mint 
a magáét, a tehetséget, a geníust, szégyelnie és pi
rulnia kell a bűnös, a kriminális miatt is.“ Igen ter
mészetesen ezt gyakorlatilag megvalósítani ma még 
csak a gyermekek eseteiben, a gyermekkriminalitás
nál lehet, de a gyermekeknél mindenesetre el kell 
kezdenünk annak a megvalósítását, a miről Sarastro 
éneke zeng:

,,In díesen heiligen Hallen 
Kennt mán die Rache nicht,
Und wer einmal gefallen,
Führt Liebe ihn zűr Pflicht.”
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II. RÉSZ.

A GYERMEKEK ERKÖLCSI BETEGSÉGEI
NEK PATHOLOGIÁJA.

Az erkölcsellenes viselkedés, nevezzük azt akár 
erkölcstelenségnek, elzüllöttségnek vagy kriminali
tásnak, ezek szerint nem egyéb, mint a psychophysikai 
organismus és socialís organismus egyensúlyának za
vara. A nevelés feladata az ember ösztöneit és képes
ségeit oly irányban fejleszteni, hogy ez az egyensúly 
létesüljön, helyreálljon és fentartassék. Az erkölcsel
lenes viselkedést, a züllöttséget és a kriminalitást 
tehát azok a hatások idézik elő, a melyek megzavar
ják a két organismus egyensúlyát; ez által fejlődési 
zavarok, elmaradások, eltorzulások, elfajulások, hi
bás képződmények állanak elő. A  következőben 
fogunk foglalkozni azokkal a nevelési hatásokkal, a 
melyek a fejlődő ember, a gyermek életében ezt az 
egyensúlyt megzavarják.

Az előző fejezetben négy lelki mozzanatot állí
tottunk fel, a melyekben az erkölcsösség megvalósí
tása a nevelés czélja: érzékenység, érzelem, akarat 
és cselekvés. Az érzékenység tökéletesítését szol
gálja a nevelés első feladata: a testi-lelki vagy termé
szeti nevelés. Az érzelmi és akarati élet nevelését tel-



jcsíti a szűkebb értelemben vett erkölcsi nevelés. Az 
értelmi nevelés megismertetvén az emberrel a ter
mészet, az emberiség és az Istenség fogalmait, a cse
lekvés lelkiismeretességére vezet, így a modern pae- 
dagogia a nevelést három feladat-csoportra osztja: 
természeti, erkölcsi és értelmi nevelés. Azok a jelen
ségek, physikai és psychikai tények és hatások tehát, 
a melyek a gyermek s a nevelő kölcsönhatásában az 
egyes nevelési feladatok meghiúsítására, kárára, 
megzavarására szolgálnak, az erkölcsiség egyes ele
mét gátolják a fejlődésben, így az erkölcsi romlás 
okainak kutatásánál is a fejlődést akadályozó és 
megzavaró jelenségeket következő négy csoportban 
fogjuk tárgyalni:

1. Az érzékenység zavarai,
2. Az érzelmi élet zavarai,
3. Az akarati élet zavarai,
4. Az értelmi élet zavarai.
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I. AZ ÉRZÉKENYSÉG ZAVARAI.

Az érzékenység zavarait a testi (természeti) 
nevelés rendellenességei okozzák. A  testi nevelés 
magyar kifejezése nem fejezi ki pontosan azt a fogal
mat, a mit az angol és francia paedagogia physikai 
vagy természeti nevelésnek nevez. A  lelkiéletnek 
a test szolgál alapjául és épen ezért szükség van 
arra, hogy a test egészséges legyen és hogy egész
séges alapon fejlődjön ki egészséges lelkiélet. A  
természetes nevelés az ember testi-lelki organismu- 
sát fejleszti. Ennek a nevelési tevékenységnek két 
része van: egyik a test és lélek ápolása, a másik a
test és lélek gyakorlása. Az ápoláshoz tar
tozik a táplálkozás, a tisztaság, a mozgás és testtar
tás, valamint az idegrendszer gondozása; a test gya
korlását eszközli a tornázás, a játék, az érzékszer
vek gondozása és gyakorlása, a kézügyesség és a 
beszélőszervek fejlesztése. A gyermeki lélek érzé
kenységének fejlődési zavarait e nevelőtevékenységek 
rendellenességeivel látjuk megmagyarázhatónak.

1. A táplálkozás rendellenességei.

Régi mondás, hogy az ember azért eszik, hogy 
éljen, de nem azért él, hogy egyék. A  táplálkozás az



ember legfontosabb ösztönét elégíti ki: az éhséget. 
Mindezek daczára csak a legújabb paedagogia látta 
be a gyermekek táplálkozásának különös fon
tosságát az egész nevelésre nézve. Herbert Spen- 
cer4') szellemesen állítja egymással szembe, hogy 
az angol gyermekek apái gyakorlatilag és tudomá
nyosan foglalkoznak a disznó- és a lóhizlalás és te
nyésztés kérdéseivel, de a saját gyermekük táplálko
zásával és gondozásával nem törődnek. A  táplálko
zás nemcsak a testi, hanem a szellemi energia for
rása, ettől függ az egész idegrendszer viselkedése, 
és csak üde és friss idegrendszer képes oly jótékony 
érzelmekre, a mely az ember létét embertársai számára 
kedvessé teszi. A  táplálkozással egybefüggő szoká
sokban kell tehát keresnünk a nevelés első elemeit 
és a nevelés első tévedései is rendszerint a táplálko
zási ösztönnel függnek össze. A  gyermekek első lo
pásai rendszerint a táplálkozási ösztönnel állnak 
összefüggésben. Ezzel szemben kétségtelen az, hogy 
a táplálkozás kérdéseinek oly előtérbe tolódása sem 
előnyös az erkölcsi fejlődésre, a mely az ember egész 
tevékenységét igénybe veszi. Legjobban mutatja ezt 
a háborús és a háborús időket követő évek erkölcsi 
élete, a hol a pék, a földmíves és a piaczi kofa fog
lalkozása értékesebb, mint a tudós és a szellemi mun
kás munkája és a hol a szülők elfoglaltsága és az 
élelmiszerbeszerzéssel járó küzdelmei elvonják 
őket gyermekei nevelésétől. Ez a két szempont: a
táplálkozás fontossága a gyermek fejlődése számára, 
ezzel szemben a táplálkozási ösztön alárendelése 
magasabb erkölcsi szükségleteknek az a vezérlő 
szempont, a melynek a morális viselkedés czél- 
jából a nevelőt a táplálkozás nevelésében irányítania 
kell. A kérdés részletei kiterjednek a táplálkozás 
mennyiségére, rendjére és a táplálkozás magához vé
telének módjaira.

99

7 *



A táplálkozás mennyiségét illetően kétféle rend
ellenességgel találkozunk: a hiányos táplálkozással 
és a tú ltáp lál hozással.

A hiányos táplálkozás általános tünete az elha
gyatott és elzüllött gyermekeknek, a mi altalaban 
véve összefügg az alsóbb néposztalyok 
vei. A  népek vezetői nem veszik tekintetbe apen 
cernek45) azt a mondását, hogy a vilagtortenelem 
a z t  mutatja, hogy a jóltáplált fajok azok, a melyek 
erős és uralkodó fajokká lettek és a nép nagy tane
vének táplálkozása mindig mellékes kerdes m aa .
A  hiányos táplálkozás a gyermekek elzullesenek 
egyik nagyon lényeges indoka; nagyon sok esetet la
tunk intézeteinkben, a hol számos gyereknél csak 
azáltal, hogy rendes táplálkozáshoz ,utnak egyéb 
körülményekkel együtt meglepő rövid idő alatt k 
vező javulás állott be. Igen természetes azonban, 
hogy nem elegendő alamizsnaosztassal es ebedosz 
tásfal. a mi a gyermekvédelem mai legfőbb mo^a, 
látni el ezeket a gyermekeket, mert a puszta 
mizsnaosztás az erkölcsi javulást nemcsak hogy nem 
segíti elő, hanem egyenesen hátráltat]a.

A  gyermekek táplálkozási hianya azonban nem 
csak az általános szükség következmenye hanem  
szülök és nevelők helytelen felfogasa áltál is. eloalk 
A felnőttek saját maguk tapasztalatai alaP,aa • 
ják megszabni a gyermek táplálkozásának a m y 
Légét, és nem tudják, hogy a gyermeknek legtöbb ve 
zetője a saját étvágya A  gyermelmek etvagya es 
szomja mondja meg, hogy menny. táplálék.S!" e”fen 
és a túlságos sok a gyomorra gyakorolt kellemetlen 
nyomással ad jelt. Hagyni kell a
meddig neki elég. A  gyermek nem szokott magatol 
túlságba esni és ha ezt teszi, akkor arra szoktattak. 
„Mindenesetre sokkal több hiba követtetik el az áltál, 
hogy a gyermekek keveset kapnak, mondja
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Svájczi paedagogus.46) A  középkorból származó elő_ 
ítélet az, hogy koplalni valami erkölcsileg magasabb 
dolog és ez az előítélet kapcsolatban hanyagsággal, 
gondatlansággal és felesleges takarékossággal elő
mozdítja a gyermekek hiányos táplálkozását. A  
hiányos táplálkozás folytán a gyermekek számos 
erkölcsi eltévelyedése áll elő; ha otthon nem kap ele
get enni, maga szerez magának helytelen útakon, 
rossz pajtások társaságában, vagy pedig idegen há
zakban; ez által a családi kapcsolat is lazulást szen
ved. Azok a gyermekek, a kik otthon szűkösen vol
tak tartva, sokkal hamarabb fognak kihágásokat el
követni, mint azok, akik otthon kielégítik étvágyukat 
Az a mód, a hogy az ilyen szűkösen tartott gyermek
nek gyermekkorában önmagának kellett táplálékát 
megszerezni, sokszor felnőtt években is oly viselke
désre ad okot a vágyak kielégítésében, a mely erre a 
gyermekkori nevelésre vezethető vissza.

Az is téves előítélet, hogy éheztetéssel és hiá
nyos táplálkozással az erkölcsi állapoton javítani 
lehet. Minő ferdeség, hogy egyfelől a nyomorban és 
a hiányos táplálkozásban látjuk a kriminalitás fő 
okát, és tudjuk, hogy a bűntettesek javarésze rosszul 
táplált egyén, mindazonáltal azt hisszük, hogy úgy a 
felnőtteket, mint a kriminális gyermekeket az intéze
tekben éheztetéssel és koplalással tudjuk jó útra té
ríteni. A  tények azt bizonyítják, hogy a legveszedel
mesebb táplálkozási betegségek (skorbut) a fegyhá- 
zakban tenyésztek, viszont számos rabnál, a kik a 
szabad életben hiányosan táplálkoztak, előnyös vál
tozás állott be a rendesebb fogházi táplálkozás foly
tán. Éhség által még senki sem lett jobb és teljesen 
hiábavaló okoskodás azoknak a hivatalnokoknak a 
fejtörése, a kik a javító-intézetek élelmezési költsé
geit azért akarják lejebb szorítani, mert a rossz gyer
meket nem lehet jobban, vagy oly jól táplálni, mint a
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jót. Jó  táplálék az erkölcsi nevelés alapfeltétele és 
addig, a míg mi a táplálkozás által nem tudjuk a 
gyermekek agya és idegei számára megfelelő vérke
ringést biztosítani, addig a mi egész munkánk még 
sokkal hiábavalóbb lesz, mint az, a melyet bár nél
külöző normális gyermekeknél a tanító el fog érni.

A  hiányos táplálkozás ellentéte a túltápláltság. 
Vannak családok, a melyek azt hiszik, hogy a szülői 
szeretet abból áll, hogy a gyermekeket agyonetetik; a 
folytonos gyomorrontástól a gyermek lusta lesz, 
lomha gondolkozású és bosszús hangulatú. Különö
sen városi gyermekeknél a túlságos sok evés kevés 
mozgás mellett súlyos zavarokat okoz; néhány eset
ben egész világosan lehet látni, hogy oly gyermekek
nél, a kik túltápláltak és lomhák voltak, és egyéb 
okoknál fogva bűncselekményeket követtek el, 
ugyanakkor, a midőn a javulás tünetei felléptek, meg
felelő kezelés és testmozgás egyúttal kellő teslfogyat- 
kozást is idézett elő. így a kriminals gyermekek között 
a nagy tömeg rosszul táplált gyermek mellett túl
tápláltak is nagy számban vannak: az előbbiek so-
cialis bajok áldozatai, az utóbbiak értelmetlen neve
lőjük hibáit szenvedik.

A táplálkozás hiányának legfontosabb követ
kezményei, a melyek abnormis gyermekeknél előfor
dulnak, az angolkór, skrofulosis, phthisis, ideges ki
merülés és szellemi gyengeség. A  túltápláltság külö
nösen szívbajoknak, czukorbetegségeknek és anyag
cserebetegségeknek az oka; gyermekeknél ezek rit
kábban fordulnak elő, de a nevelő kötelessége előre
látóan gondoskodni arról, hogy a gyermekkorban ne 
vesse meg alapját ezeknek a betegségeknek a táplál
kozás rossz szokásai által.

Az a gyermek, a melyik nem akar enni, egész 
bizonyosan beteg. Túlságos evés, állatias falás gyak
ran szellemi betegség jele, különösen gyengeelmé-
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jűeknél; az elhagyatott gyermekek intézeteiben azon- 
ban gyákran fordulnak elő oly új normális növendé
kek, a kiknek étvágya minden képzeletet fölülmúl.

A  táplálkozás minőségét az ember több év
ezredes tapasztalatai alapján állapította meg magá
nak és azt találta, hogy fehérnye, zsír és szénhydrá- 
tok az organikus táplálkozási anyagok legszüksége
sebb elemei. Fehérnye van a húsban és tojásban, 
zsír a faggyúban és vajban, szénhydrát a czukorban, 
keményítőben, növényekben és burgonyában; ebből 

főzi az emberiség hosszú idő óta ételeit és meg
állapította a leves, főzelék, húsétel és tészta élet
rendjét. A  kiima, életkor, a nem és az életmód sze
rint combinálták különböző országokban az étkezés 
rendjét és az a helyes nevelési mód, a mely minden 
vidéken a megfelelő vidék egészséges táplálkozási 
módjához szoktatta a gyermeket. Mér léki etességi 
egyletek, vegetáriánusok és egyéb észszerű táplálko
zási módok, a míg a tudományosság terén maradnak, 
ártalmatlanok, sőt bizonyos túlzások leküzdésére 
czélszerűek is, de ilyenféle dolgokkal gyermekek ne
velésénél nem kell kísérletezni.

A  természet adja itt is meg a helyes útmutatást 
a gyermek Ízlésében: a gyermek azt eszi szívesen, a 
mi szükségleteinek megfelel. Első éveiben erősítő, 
egyszerű táplálkozást kíván meg, később vágyódik 
nagyobb változatosság után. A  gyermeknek ezt a vá
gyát nem szabad elnyomni, nem szabad kényszeríteni, 
hanem a gyermeknek azt kell adni, a mi neki ízlik. 
Legjellemzőbb erre nézve a gyermekeknek az a sa
játossága, hogy édességeket szeretnek. A  szülök és 
nevélők a gyermeknek ezt a vágyát erkölcsi hibának 
fogják fel és minden igyekezettel elnyomják. A  czuk- 
rot szeretni némely szülő szemében erkölcsi hiba. 
Ennek a következménye azután az, hogy a gyermek 
maga akarja megszerezni magának az édességet, a
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czukrot és ezen a2  úton jut a gyerek arra, hogy lop, 
hogy hazudik, engedetlen, előbb a czukor, majd vá- 
gyaí egyéb tárgyai miatt és így végtelen erkölcsi 
conflictusokba keveredik. Ha a physiologust kérdez
nék, az azt fogja mondani, hogy a gyermekeknek a 
czukor utáni vágya összefügg azzal, hogy a gyermeki 
szervezetben a czukor valami czélszerű szerepet ját
szik. A  nevelő tehát kövesse a physiologus tanácsát 
és engedje, hogy a gyerekek annyi czukrot egyenek, 
a mennyit akarnak. A  czukorkérdés a gyermekek bű
nözésében rendkívül nagy szerepet játszik. A mit a 
gyerekek otthon lopnak, vagy a mit másutt eltulajdo
nítanak, annak az értékét többnyire czukorra és nya
lánkságra fordítják. Ez ellen alig van más mód, mint 
ha a gyermekek táplálkozásában a czukomak kellő 
szerepet nyújtunk. A  mi gazdasági berendezésünk 
azonban ép az ellenkező czélt szolgálja; a háború 
és az utána következő nehéz gazdasági évek teljesen 
megvonták a néptől ezt a tápanyagot, ellenben nagy
ban virágzik a luxusczukorkagyártás és kereskede
lem. A  míg a háztartásokban nem lesz elegendő czu
kor és minden utczasarkon czukorkabódé Lesz, addig 
a gyermekek minden ellopott fillérjüket ezekben a 
czukorkabódékban fogják elkölteni.

Rendkívüli fontos elfajulása a nép táplálkozásá
nak az alkoholismus szokása. Ez a kérdés inkább az 
általános socialpolitika tárgya és azért e helyütt csak 
azokra a hibákra mutatunk rá, a melyek a gyerme
keknek alkohollal való táplálásától származnak.

Köztudomású dolog, hogy az emberi szervezet 
számára az alkohol és más izgatószerek bizonyos kel
lemes hatást gyakorolnak. Bizonyos azonban az is, 
hogy az ember az alkohol élvezete előtt semmiféle 
vágyat az alkohol élvezésére nem érez; azok a vad 
néptörzsek és azok a czivilizált egyének, a kik soha
sem élveztek alkoholt, nem éreznek semmiféle vágyat,
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hogy alkoholt igyanak. Az alkohol élvezete tehát 
csak az utánzáson alapúi; a gyerek csak akkor iszik 
szeszesitalt, ha a felnőttek adnak neki, vagy a felnőt
teket látja inni. Az alsóbb néposztályban az az elő
ítélet uralkodik, hogy az alkohol erősíti a szervezetet 
és ezért a gyermekeknek iskolába menetel előtt pálin
kát adnak; számos vidéken pedig a nép egyedüli mu
latsága az ivás, nem csoda tehát, hogy az ifjú azt 
korán megszokja. Ennek a népszokásnak azonban az 
oka nem az ember természetében rejlik, hanem abban, 
hogy a népnek nem adunk rendes táplálkozást és 
nem nyújtunk neki felemelő szórakozást. Ugyanez áll 
a gyermekre: jól táplált gyermek, ha van neki kelle
mes játéka és gyönyörködtető szórakozása, nem lesz 
alkoholista, sőt elfordul az izgatószerektől. De áll ez 
a dohányzásra is, a melynek a gyermekkriminalitás 
krónikájában szintén nagy szerepe van. Itt sem alapja 
a szenvedélynek semmiféle természetes ösztön, hisz a 
gyermek az első czigaretta után rosszul lesz. A  do
hányzás szokása is csak a nagyok utánzásából ered; 
a hol az apa nem dohányzik, a jól nevelt gyermek 
sem fog dohányozni. A  legtöbb gyermek a dohányzás
tól való első rosszullétben bizonyos felnőtté való ava
tást lát: ettől a percztől fogva lesz nagy ember. így 
az elzüllésnek azokban az eseteiben, a melyek a gyer
mekkor korai elsorvadásában nyilvánulnak meg, 
mindig találkozunk a dohányzás beteges szenvedélyé
vel: igazi üdelelkü és frisskedélyű gyermekek nem 
dohányoznak,

^  táplálkozás kiválasztásának némely eltérései 
beteges tünetek. A  gyermek mindent, a mi a keze 
ügyébe jut, a szájához visz, addig, a míg nem tudja 
megkülönböztetni az ehetőt az ehetetlentől. Ez a hiba 

a gyengeelméjűnél, a kinek a megkülönböz- 
tetőképessége nem emelkedik fölül a gyermekénél és 
az elmebetegénél, a kinél ez a képesség felbomlott,
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Hystería eseteiben, különösen lányoknál látjuk, 
hogy a gyermekek beteges étvágygyal meszet, szenet, 
vagy más ehetetlen dolgot megesznek. Más esetekben 
vágyuk van a piszkos, ronda, utálatos iránt; elutasít
ják az ízletes ételt és hulladékot, rothadt dolgokat 
esznek; ez néha beteges tünet, de lehet a züllött élet
mód során megszokott tulajdonság.

A nevelésnek a gyermekeket az étkezés bizonyos 
meghatározott rendjéhez kell szoktatni. A  testi szük
ségletek kielégítésének pontos rendje az első lépés 
az erkölcsi rendhez és ezért úgy a családokban, mint 
a nevelőintézetekben első feltétel az étkezés házi
rendjének megtartása. Az ídőnkívüli evésről le kell 
szoktatni a gyermeket; ennek a feltétele, hogy a gyer
mek rendes időben kapja az ételt, tanúi jón meg vúrni 
és időn kívül ne kérjen semmit. Rendetlen családok
nál látjuk azt a szokást, hogy az emberek akkor 
esznek, a mikor épen ráérnek, a mikor eszükbe  ̂ jut. 
Az ilyen embereknek munkája és szórakozása is  ̂ e 
rendetlen alapelv szerint folyik le. Nagy jelentősége 
van annak, hogy a család tagjai pontos időben együt 
üljenek az étkezésnél és a családi érzelmek fejlődé
sére nagy befolyással van, hogy az apa és anya az ét
kezésnél gyermekeikkel együtt van éŝ  a napi ese
ményeket megbeszéli. Nagy bűne a kapitalista gyár
iparnak, hogy a munkáscsaládoknál megakadályozza 
ezt a kedves együttlétet és sokszor megható jelenetet 
lát az ember a gyárak körül, mikor az anya és a 
gyermekek az apának elviszik az ebédet és együtt fo
gyasztják el s szomorú dolog, hogy egyes szívtelen 
gyárosok még helyről sem gondoskodnak, hogy a 
család ebédjét elkölthesse, hanem azok ott hevernek 
a gyár körüli kopár mezőn.

Nem kevésbbé fontos a gyermekek hozzászokta- 
tása az étkezés bizonyos csínjához. Az evésben való 
csinosság és tisztaság teszi az étkezést kulturintéz-
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ménynyé. Az első alkalom, a hol a gyermeket helyes 
mozdulatokhoz és illedelmes viselkedéshez szoktat
hatjuk, az étkezés alkalma. Az étkezésben való csinos 
modor sokkal későbben vált az emberiség szokásává, 
mint gondolnék; a régi Rómában és Athénben nem 
ismerték a villát és a XVI-ik században előkelő em
berek nyilvános ebédeken ujjúkkal nyúltak a tálba, 
úgy, mint ma a mi neveletlen gyermekeink. Ezeket a 
szokásokat tehát tanítani kell a gyermeknek.

Az evésben való rendesség és tisztaság későr 
megszerzett tulajdonság; az elmebeli fogyatkozások
nál tehát ez vész el legelőbb. Mindazonáltal elme
bajok számos eseténél ez a megszokás megmaradt; 
gyengeelméjű gyermekeket is sokszor sikerül illedel
mes evésmódra szoktatni.

2. A tisztaság rendellenességei.

Tisztaság testben, ruházatban és az egész kör
nyezetben az egészséges lélekzés és vérkeringés fel
tételei; így tehát közvetve ez a nevelési feladat is 
összefügg az erkölcsi fejlődéssel. A test és a környe
zet tisztántartása az embernek nem veleszületett 
ösztöne; az állatoknál megtaláljuk nemcsak azt, hogy 
a macska mosakodik, a kacsa és liba fürdik, hanem, 
hogy a kutya és macska újszülötteiket tisztítgatják és 
ápolják. Az embernél ez az ösztön elveszett, tehát 
az anyáknak maguknak is tanulni kell a testápolás 
módját. Legjobban mutatja ezt az, hogy a tengerparti 
lakosok egész a víz mellett laknak, de soha nem 
fürdenek. A  tisztaság a. kultúra folyománya és 
a tisztaság elhanyagolása a nevelés hanyagságának 
és a helytelen példának a következménye,

A  test tisztátalansága akadályozza az anyagcse
rét. Jó egészség, friss, kedves kedély, vidám életné-



zet és az önmagán való uralkodni tudás a testápolás 
tisztaságától is függ. De a tisztátalanság nemcsak az 
egyén lelkületét befolyásolja kártékonyán, hanem 
kellemetlen mindenkire nézve, a kinek tisztátalan 
emberrel egy környezetben kell lenni. Az ember 
tisztátalan embertársát erkölcsileg is kevésbbé ér
tékeli. Mindennapi tapasztalat, hogy azok a züllött 
és elhanyagolt gyermekek, a kik elénk kerülnek, 
többnyire nem is züllött és nem is bűnöző gyerme
kek, hanem rendetlen és rongyos voltuk teszi az 
emberre azt a benyomást, hogy őket erkölcsileg züL 
lőtteknek minősítjük. Elkergetjük őket magunktól és 
nem szívesen segítünk rajtuk. Ha ez a szenny és pi
szok egyszer már az elhagyatott gyerekre rátapadt, 
senki fel nem fogadja se otthonába, se műhelyébe, 
nincs alkalma magát tisztába hozni és így a gyermek 
mind mélyebben sülyed a züllöttség mocsarába.

A  tisztaságra való nevelés azonban nem szavak
ban és formális tanítással való oktatásban áll. A 
gyermekben fel kell kelteni a tisztaság szeretetének 
érzelmét, ennek egyedüli módja, jó példával előljárni 
és gondoskodni róla, hogy a gyerekek tényleg mo
sakodjanak és fürödjenek és hogy a gyerek környe
zetében, úgy otthon, mint az iskolában kellemes tisz
taság uralkodjék. Nálunk vannak iskolák, a hol van
nak fürdők, de gyermek benne soha nem fürdik, A  gyer
mekek tisztátlansága már sok félreértésre adott okot 
szülő és tanító között, a melynek a gyermekre hát
rányos hatása volt. Egy esetben a tanítónő két pisz
kos fiútestvért, téli időben, erővel megmosott az ud
vari kútnál; ezért az anya a tanítónőt agyonlövéssel 
fenyegette meg. Ilyen esetekben tehát nem azzal 
érünk célt, hogy a gyereket büntetjük, hanem a szü
lőkkel értetjük meg, hogy a fekete bárányka kirí a 
nyájból. A  gyermekek mozgási, foglalkoztatási ősz-
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tönét lehel; felhasználni az iskolatermek tisztántar
tására, szellőztetésére és a saját maguk tisztántartá
sának az eszközlésére. Egész kis korban kell ezt el
kezdeni s a hol elmulasztották, nehéz azt pótolni; na- 
gyon gyakran látjuk elhanyagolt gyermekeknél, hogy 
nagy ügyességük van a kézimunkához, fúrás és fara
gáshoz, de a maguk tisztántartására nem tudnak 
ügyelni. Ez is pedig egy fontos tantárgy.

A  tisztaságra való szoktatás vonatkozik az em
ber testére, a ruházatára és az őt körülvevő leve
gőre.

Az ember bőre az emberben képződő hasznave
hetetlen anyagok kiválasztására szolgál. A  tisztáta- 
lanság folytán az ember testén és a helyiségekben, a 
hol tartózkodik, az egészségre ártalmas gázok és 
olajok gyülemlenek fel. Az ilyen helyiségekben fej
lődnek ki különböző betegségek mikrobái és ezért 
látjuk az alsóbb néposztály körében a skarlát, ka
nyaró és tuberkulosis nagymérvű elharapódzását a 
gyermekek között. Rendkívüli küzdelmeket kell foly
tatni az elhanyagolt és elzüllött gyermekek között a 
bőrbetegségek, különösen pedig az eltetvesedés és 
ótvar ellen. Ezek rohamosan terjednek a gyermekek 
között és egyetlen ilyen piszkos gyermek eltetvesíti az 
egész intézetet. Elsőrendű fontosságú volna tehát a 
gyermekbíróságoknál és mindennemű gyermekvé
delmi hivatalnál az oda kerülő gyermek megfürösz- 
tése és kitisztítása, mert sokszor az egész erkölcsi 
nevelés e miatt az egy körülmény miatt borul fel.

A  ruházat óvja az embert a külvilág szennyétől 
és piszkosságától; bőrünket nem cserélhetjük ki úgy, 
mint ruházatunkat. Nagyon fontos tehát, hogy a gyer
meknek a munkaruhán kívül legyen még egy ruhája. 
A ruházat óvja az embert az időjárás kedvezőtlen ha
tásaitól. Sok visszaélés történik manapság azzal a
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nézettel, hogy a gyermekeket edzeni kell az időjárás 
viszontagságai ellen. Vannak túlzó paedagogusok, a 
kik azt hiszik, mert az ősmagyarok esernyő és piáid 
nélkül sétáltak a Duna-Tisza közén, a gyermekeket a 
halálba kell edzeni; ezzel szemben tény az, hogy a 
testnek életszükségletei elvégzéséhez bizonyos me
legre van szüksége, a melyet tőle soha elvonni nem 
szabad- Ép ilyen visszaélés azt hinni, hogy a szegény 
embernek, a napszámosnak és földmívesnek nem kell 
meleg ruházat, azok úgy is edzve vannak és ezért a 
szegény és elhagyatott gyermeknél is nagyon köny- 
nyen vesszük a ruházat kérdését. Ennek a követ
kezménye az, hogy intézeteink és árvaházaink tele 
vannak a légzőszervek betegségeiben szenvedő gyer
mekekkel.

De különös jelentősége a ruházkodásnak az, 
hogy az ember testét eltakarja vele és lelke tisz
taságát megőrzi a fajtalan gondolatoktól. A  gyer
mek szeméremérzetének kifejtése fontos feladat és 
ennek legfőbb eszköze a rendes ruházkodás. Vannak 
e részben is túlzó emberek, a kik a görögökre es 
rómaiakra hivatkoznak, hogy a gyermeknek meg kell 
szoknia a test meztelenségét, hogy közömbös legyen 
a nemi élet csábjai iránt. Ez azonban tévedés; a mi 
fajunkban már a hosszú fejlődés átöröklése folytán 
kifejlődött bizonyos irtózás a szaporodás szervei iránt 
és ezzel a nevelőnek számolnia kell. Az alsóbb nép
osztályok között az emberek a nyomor miatt félmez
telenül járnak és a tömeglakásokban mezítelenül 
hevernek, de egyáltalán nem látjuk semmiféle jó ha
tását a mezítelenség megszokásának; ellenkezőleg, 
ez az állapot növeli az erkölcstelenséget, a mint azt 
az ebből a néprétegből előkerülő gyermekeknél látjuk.

Az öltözködés csinossága is fontos nevelési 
szempont. A  csinos öltözék embertársaink tetszését
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váltja ki, a gyermek önmegbecsülését fejlesztjük, ha 
a többi emberek előtt tetszetősen jelenik meg. Czél- 
szerü azonban a gyermeknél, hogy ne ő rá bízzuk az 
öltözékek megválasztását; czélszerü úgy a családban, 
mint az intézetekben a gyermeke1 t lehetőleg egy
formán öltöztetni, t e r m é s z e te s e n a  hatóságok vagy 
a fegyházak ruháira emlék' „ető árvaházi uniformi
sokban. A ruházkodás elfajulása az, a mi a szegényebb 
néposztályoknál tapasztalható, hogy rongyosan és 
piszkosan öltözködnek, de fölösleges fényűző czik- 
kekkel díszítik magukat: a gyermekbíróság előtt 
typikus alak a rongyos, fiatalkorú csavargó, a ki ke
ményített, piszkos gallérban és nyakkendőben jár és 
a külvárosi kisleány, a ki a fején el van tetvesedve 
de máslit visel.

A  tiszta levegő feltétele az egészséges lélegzés
nek és vérkeringésnek. Kísérletekkel igazolták, hogy 
az iskolásgyermekek előmenetele függ az iskolate
rem szellőztetésétől és hogy rosszul szellőzött hely
ségben nyugtalanság, figyelmetlenség és tunyaság je
lentkezik. Azok a gyermekek legtöbbje, a kikkel mi 
foglalkozunk, többnyire ilyen rosszlevegőjü lakásból 
kerülnek elő és a legtöbb inasgyerek is olyan gőzös 
és fülledt lyukakban és ólakban dolgozik, a melyet 
műhelynek alig nevezhetünk. A  légzőszervek külön
böző betegségei, különösen a tüdővész termékeny 
talajra talál tehát ezek között; de annak a testi és 
szellemi elernyedésnek és kimerülésnek, a melyek 
miatt tanítók és mesterek annyiszor büntetik erkölcsi 
hiba czímén a gyermeket, egyéb okokkal együtt 
gyakran ebben a körülményben van az oka.

A személyi tisztaság megőrzése az emberiség 
későn megszerzett viselkedése. Az elmebetegségek
nél tehát az erre vonatkozó képességek tűnnek el 
legelőbb. A  beteg nem mosdik, fésületlen, körmei
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piszkosak, harisnyája, ruhája lóg rajta. Ilyen a visel
kedése az idiótának és a gyengeelméjünek is, a kinek 
elmeműködése nem haladja meg a gyermekkor fokát.

Beteges túlzásai is fordulnak elő a tisztálkodás
nak. Vannak emberek, a kik a nap legnagyobb ré
szét mosakodással töltik el, vagy egész nap öltöz
ködnek és nem lehet őket meggyőzni arról, hogy 
nem piszkosak. Idegbeteg gyermekeknél fordul elő a 
mosakodási mánia.

Beteges elferdülése a tisztálkodásnak mutatko
zik azoknál a gyermekeknél, a kik örömüket találják 
a szennyben és a piszokban. Ez igen gyakran meg
szokástól függ, azonban elmegyönge gyermekeknél 
gyakran találjuk meg, hogy a maguk ürülékével písz- 
kítják be magukat.

3, A mozgás rendellenességei.

Arányos mozgás és egyenes, idomos testtartás 
föltételei az izom- és csontrendszer ép és egészséges 
fejlődésének; ezenfelül a testi mozgás külső kifeje
zése az emberi cselekvésnek; tehát a mozgás és test
tartás helyes nevelése nagy jelentőséggel bir az ei- 
kölcsi nevelésre is. A  test felett való uralom felté
tele a lelki önuralomnak.

A test felett való uralkodás az embernek nem 
veleszületett képessége, e részben nagy külömbség 
van állat és ember között. A  legtöbb állat mozgásai 
világrajöttük után nyomban teljesítésre készek, a-k*s 
kutya, ha nem lát is még, tud járni, a csirke pedig, 
mihelyt a tojásból kikelt, eledel után szalad; az em
beri gyermek nagy fáradsággal tanulja meg a járást, 
különösen pedig a két lábon való testtartást. Ezzé 
a gyámoltalansággal azonban szemben áll a gyermek
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nagy izgékonysága és mozgékonysága; ennek az el
lentétnek a helyes kezelésén nyugszik a mozgások 
nevelésének súlypontja.

Két fontos ösztönét kell az embernek a czélból 
fejleszteni, hogy mozdulatai megfelelőek legyenek és 
e két ösztön nem helyes fejlesztése viheti a nevelést 
helytelen utakra. Ez a két ösztön: a megfogás és a 
helyzetváltoztatás. A  gyermek születése után ujjai
val nyúl a körülötte lévő tárgyak után: ez az önfen- 
tartás egyik legfontosabb eszköze; a tárgyak után 
való nyúlással szerzi a gyermek a külvilágról való 
fogalmait, méri az első távolságot, megtanúlja, meg
ismerni a környezet veszélyeit; e mozdulatok meg- 
akadályozása tehát súlyos korlátozásokat jelent jövö 
fejlődésére nézve, A  helyzetváltoztatás ösztöne teszi 
a gyermeket képessé tapasztalatai körét kibővíteni; 
kezdetben mászik a gyermek, gurul és hempereg, 
hogy a távolabb fekvő dolgokat elérje, majd mikor 
alapvető lelki folyamatai kifej lödnek,_ járni tanul. 
A járkálással ismeri meg a természeti és az emberi 
környezetet. Ennek az ösztönnek helyes kifejlődésé
től függ gondolatkörének tágulása, míg veleszületett 
vagy megszerzett fogyatkozások, valamint értelmet
len nevelési akadályok súlyos hibáknak válhatnak 
okaivá. Hogy mennyire fontos a nevelésnek ez a te
vékenysége, mutatja, hogy milyen más a vidéki gyei- 
mek gondolatköre, a ki erdőn, mezőn, hegyen, völ
gyön kóborolhat és a külvárosok gyermekéé, a ki 
kövek, téglák és füstfelhők között tölti életét és nem 
ismeri a természet szép, fényes világát.

Az első szabály, a mely szerint a gyermek fogá
sát és járását fejleszteni kell, az, hogy a gyermeknek 
nem szabad akadályokat elébe gördíteni mozdulatai 
kivitelénél; a gyermeknek magának kell megtalálni 
és megválasztani a mozdulatok helyzetét és minő-

Kármán; A. gyermekek erkölcsi hibái.
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ségét, a mely elvégzendő izommunkájához szükséges. 
A választás szabadsága tehát az első fő szabály. Hiba 
a gyermek kezét vezetni, őt járó-szalagra szoktatni, 
járókosárban járatni. Vannak szülők, a kik azt tart
ják, hogy a gyermek mozdulatát folytonos igazgatás
sal, rendreutasítással lehet a felnőttek szokásához 
idomítani; ez az eljárás még későbbi években is sú
lyos nyomot hagy vissza. Különösen nagy a bűne a 
szabadság korlátozásában az iskolának, a melyet egy 
neves angol paedagogus, Welpton,47) a padokon való 
életnek (lífe of the desks) nevez. A  legtöbb tanító 
azt tartja, hogy az iskolában rendet kell tartani, de 
ez alatt azt érti, hogy a gyermeknek minden moz
gását, a test és lélek minden elevenségét le kell nyű
gözni. Némely tanító a gyermekeket olyanokká sze
retné nevelni, mint az indián törzsfőnökök, a kik 
arra fegyelmezték magukat, hogy magános hegytető
kön szoborként megmerevedett állásban tudtak 
órákig állni, vagy olyanná, mint a középkori ba
rát. a ki czéllájában órákig mozdulatlanul el
mélkedik. Egy tanító nekem azzal dicsekedett, hogy 
az ő órája alatt a gyermekek moczczanni sem mer
nek. Milyen ferde értelmezése ez a rendnek, a mely 
a gyermek mozgalmasságát, kezdeményezési vágyát 
kiirtja és a gyermek természetes ösztöneit elfojtja! 
Az iskolai fegyelem a test és lélek szabályozása le
gyen, de nem a szellemi és testi élet Holt Tengere. 
Legjobban mutatja, a mit itt vétenek az iskolák, 
az a városban minden nap látott eset, hogy az isko- 
lásgverekek, mint a vadállatok rohannak ki óra után 
az iskolából és az iskolák elé vaskorlátot kell tenni, 
hogy a gyerekek ne rohanjanak a kocsik alá. De tel
jesen téves oly nevelőintézetek felfogása is, a hol 
az a nézet uralkodik, hogy a szabadság csak annak 
a gyermeknek jár, a ki már jóviseletet mutatott fel;
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ez a felfogás a fegyházakból ered, a hol a jóviseletü 
rabnak engednek szabadabb mozgást. Ennek a követ
kezménye ezen intézetek halálos csendje: a gyerek
nek az udvaron és kertben tartózkodnia nem sza
bad. Ennek az eljárásnak a hibája annál nyilvánva
lóbb, mert ezek a züllött gyermekek amúgy is az al
sóbb néposztályok kietlen és nyomott levegőjéből 
kerülnek az intézetekbe.

Az alsóbb néposztályok életében nagy mérték
ben hiányzik a gyermek mozgási szabadsága. Kihal 
a gyermek eleven mozgása, mert az utánzás és hiá
nyos nevelés a gyermeket hamarosan a felnőttek 
foglalkozásához idomítja. A  korai nehéz testimunka, 
az utcán, istállókban, pályaudvarokban, lebujokban 
való tartózkodás kiöli a gyermekkor mozgékonysá
gát. Ezeknek a gyermekeknek tevése, állása, járása, 
mozgása olyan, mint az öregeké: nemcsak lelkileg, 
de testileg is aggok, koravének. Másrészt azonban a 
szabadság természetes ösztöne elfajult formában tör 
ki belőlük; ezt mutatja az utczai gyerekek és inasok 
vad, ízléstelen viselkedése az utczán. Minden esetben 
tehát pontosan meg kell figyelni, hogy az iskolakerü
lés, a munkahely elhagyása, az intézetekből^ való szö
kés mennyiben következménye a szabadság helyte
len korlátozásának. Jól meg kell jegyeznünk, hogy 
a vadságnak ezeket a kitöréseit nem a szabadság ok
talan korlátozásával, hanem a szabad, egészséges, 
czélszerü mozgásokhoz való szoktatással kell nevelni.

A  magasabb társadalmi osztályokban ismét fél
szeg felfogások gátolják a gyermek szabad mozgá
sát. A ház finomabb szelleme kívánja meg, hogy a 
gyermekekből mindenáron viaszbábokat és czéltáblá- 
kat kell nevelni, a kik csak adott jelre mozogjanak. 
Az előbbi esetekben azt láttuk, hogy vagy kihal a 
természetes ösztön, vagy vadsággá fajul el, ezekben
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^  utóbbi esetekben a szokások túlfínomodott elfer- 
dülését látjuk. Későbbi években és felnőtt korban is 
észrevenni még némely ember viseletében és moz
gásaiban e gyermekkori benyomások visszamaradt 
hatásait; számos esetben ideges gyengeséget vélünk 
felvenni ott, a hol tulajdonképen a szabadságot el
nyomó nevelés hatása mutatkozik.

A  gyermek mozgási szabadságának alapelve 
azonban ép az ellenkező célt érné el, mint a melyre 
hivatva van, ha ez a szabadság minden korlát nélkül 
vadságba és fékezhetetlenségbe fajulna el. Az a gyer
mek, a ki mozgásait és cselekvéseit uralni nem tudja, 
mozgásait korlátozni nem képes, az emberi közös
ség számára értéktelenebb, mint az, a ki önmagán 
uralkodni tud. A  túlságos mozgékonyság hibás, ha 
a gyermek egészségének és épségének ártalmára van, 
valamint, ha a gyermeknek a társasközösségben való 
életére káros. A nevelő gondoskodjék róla, hogy ez 
a mozgékonyság túlzásba ne menjen. Ennek az egyik 
módja a veszedelmektől és túlzásoktól való meg
óvás, továbbá a mozgások ellenőrzése. A  hol a meg
óvás hiányzik, a gyermeket baleset és veszedelem 
érheti és súlyos külső sérelmeknek lehet kitéve: a 
szegényebb néposztályoknál rendkívül gyakoriak 
azok a fejsérülések, a melyeket a gyermek leesés, 
(ágyból, ablakból) ütődés folytán szerez és a melyek
nek gyakran a szellemi életre súlyos kihatása van. 
A hol ellenőrzés hiányzik, ott féktelenség, vadság je
lentkezik; az ilyen gyermek a vadnépek viselkedé
sére emlékeztet mozdulataiban, kezejárásában, a 
hogy beszél, jár, szalad, üt és dob. Úgy a megóvás
ban, mint az ellenőrzésben azonban a nevelő tartsa 
szem előtt, hogy a gyermek természetének a szabad 
mozgás felel meg és az izmok és csontok egészséges 
fejlődésének csupán az erőteljes szabad mozgás felel
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meg. Ennélfogva nem megóvás az, ha az anyák meg
akadályozzák gyermekük szabad mozgását, mikor azok 
a szoba padolatán körülmászkálnak, mert a gyerek 
eltépi a ruhát, és nem ellenőrzés, ha a gyereket örö
kös helyreigazítással, figyelmeztetéssel akadályozzuk 
meg abban, hogy egyéniségének megfelelően mozog
jon. Tapasztalataim szerint a szülők sokkal inkább 
azzal vétkeznek, épp úgy mint az intézetekben a 
nevelők, hogy a gyermekeknek elmulasztanak al
kalmat adni, hogy természetes mozgási ösztönei
ket felhasználják és azután, ha a szabadság fölös
leges megszorítása folytán előállott hibák és túl
zások zavarják őket, elnyomással és megtorlással 
igyekeznek a rendet fentartani. Ezek a kérdések 
azonban annyira összefüggnek a testgyakorlás és az 
önfegyelmezés kérdéseivel, hogy erre vonatkozó 
észrevételeimet később fogom előadni.

A  mozgékonyság hiányai előfordulnak mint be
teges állapotok tünetei is. Bénulások, valamint a 
mozgások zavarai, ha külső sérelmek folytán állot
tak elő, könnyen észrevehetők. A  gyengeelméjű gyer
mekeknél azonban ilyen quantitativ zavarok mellett 
vagy ilyen zavarok nélkül is qualitativ zavarok is elő
fordulnak. A gyengeelméjű gyermek az összerende
zett mozgásokra való képességét sokkal később 
szerzi meg, mint a teljes érzékű gyermek, súlyos 
esetekben számos mozgás összerendezését az ilyen 
gyermek egyáltalán el nem sajátítja. Ugyancsak 
hiányzik a gyengeelméjű gyermekeknél a mozgá
sok ellenőrzésének a képessége. Ilyen mozgási fo
gyatkozások mutatkoznak a fej és a törzs egye
nes tartásánál, állásnál, járásnál, valamely tárgy 
nak a kézben való tartásánál, vagy valamely tárgy 
után való nyúlásnál; a gyengeelméjű gyermeknek 
megvannak a maga nehézségei a felöltözködésnél, a 
lépcső járásnál, az evésnél, a tornázásnál; a hol,
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akár a családban, akár az iskolában ezt félreismerik 
és a gyereket szigorúsággal kezelik, ott súlyos ne
velési bajok állhatnak elő-

A  túlmozgékonyság ideggyenge gyermekeknél 
rendkívül gyakori. A  legszembetűnőbb e betegsé
gek közül a chorea vagy vitustáncz. Ennek a legjel
lemzőbb vonása a tagok és az arczizmok szabálytalan, 
czéltalan mozgásai. Ezek a mozgások önkénytelenek és 
rángatódzók, tehát meg lehet őket különböztetni a 
gyengeelméjűek önkényes mozgásaitól, a melyek a 
normális gyermek hanyag mozgásaihoz hasonlítanak. 
A  züllött gyermekek között igen gyakran találkoz
tam chorea eseteivel. Felemlíthetjük azután még a 
gyengeelméjű gyermekeknél gyakran előforduló mo
noton, inga mozgását a törzsnek és a fejnek, a mint 
magukat ide-oda dobálják, ezek az ú. n. stereotypiák,

A mozgékonyságnak egyik legfontosabb túlzása, 
a mely úgy a gyengeelméjű gyermekeknél, mint az 
ideggyengéknél rendkívül gyakran előfordul, az el
szaladás (fugues, poriomania); nagyon gyakori eset, 
hogy a gyermek minden ok nélkül hazulról elszalad, 
elcsavarog. Ez a beteges elszaladás bizonyos időkö
zökben ismétlődik, és a legtöbb esetben alig magya
rázható meg valamivel. Más esetekben a gyermek a 
büntetés elől, a munka vagy az iskola elől szalad meg, 
ha az az ő beteges állapotának nem megfelelő. Gon
dosan meg kell azonban különböztetnünk azokat az 
eseteket, a hol a felügyelet hiánya, vagy a gyermek
kel való nem megfelelő bánásmód az elszaladásnak 
az oka, mindenféle beteges tünet nélkül. A  beteges 
állapot rendszerint az által tűnik szembe, hogy a 
normális akadályozó ellenképzetek, a melyek az el
szaladást elháríthatnák, itt felmondják a szolgálatot, 
másfelől pedig az elszaladás mindenféle tervszerű és 
öntudatos czél nélkül folyik le. Vannak azután a

118



gyengeelméjűségnek olyan kivételes esetei, a melyek 
epilepsiával, vagy hysteriával kapcsolatosak, a me
lyekben a gyermek teljes öntudatlan állapotban sza
lad el. 51)

4. Az idegrendszer ápolásának rendellenességei.
\

Az idegrendszer gyakorolja öntudatunk ellenőr
zését organismusunk viselkedése felett, a melylyel a 
környezetünkkel szemben viselkedünk. Az idegrend
szer tevékenysége teszi az embernek lehetove hogy a 
jelen körülményeit felismerje, a múlt tapasztalatait fi
gyelemmel kísérje és jövő jólétét meghatározza, rla 
ez a tevékenység szünetel, vagy megszakad, az orga- 
nismus külső körülmények játékának áldozata lesz. 
Viszont ez a tevékenység teszi az embert ké
pessé arra, hogy a körülményekhez alkalmazkodjék. 
Az embernek ez a képessége tehát az idegrendszer 
ép és egészséges voltától függ, úgy hogy az idegrend
szer ápolása és gondozása az ember társadalmi elete- 
nek első alapfeltétele. Mindazok a feladatok, a me
lyekről eddig a természeti nevelés során szólottunk, 
az egészséges és helyes táplálkozás, a test tisztán
tartása, friss levegő és egészséges, szabad mozgás 
egyenes hatással gyarapítja az idegrendszert es az 
idegrendszer helyes fejlődése elsősorban ezektol a 
nevelési eszközöktől függ. Ezen egyenes hatáso
kon kívül még tehát azokról az ovo intezkede 
sekről kell szólnunk, a melyek az idegrendszer es 
különösen az idegrendszer központjának épsegcs 
gyarapodásáról gondoskodnak. Ezek az óvó intézke
dések két csoportba oszthatók: az egyik a növendék 
megóvása mindennemű rendellenes izgatástól, a má
sik a megerőltetéstől való megóvás.

Az erkölcsi fejlődés alaptulajdonsága az érző-
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kenység, a mellyel a külvilág hatásaira legkülönbö
zőbb módon reagálunk. A  gyermeknél a fejlődés első 
korában ez az érzékenység még nagyobb, mint a fel
nőtteknél, és az érzékenységnek s a vele járó nyug
talanságnak ez a nagyobb foka teszi a gyermeket ké
pessé igazi fejlődésre, a benyomások minél nagyobb 
terjedelemben való felvételére, de a gyermeki termé
szetnek ez a nagy mozgalmassága rejti magában az 
első veszedelmeket is. Az erkölcsíség érdekében a he_ 
lyes fejlődés az, hogy ez az érzékenység a gyermek
ben minél erőteljesebb, intenzívebb és hatalmasabb 
legyen- Ennek az alapfeltétele már most a teljes, há
borítatlan nyugalom, amely a gyermeknek az erőtel
jes fejlődés lehetőségét megadja. A  testi, vagy lelki 
betegségek szerencsés távoltartásán kívül a legfon
tosabb a gyermek életében az, hogy a gyermek egy- 
szeiű életviszonyok között, állandó, meg nem zavart 
nyugalmasságban fejlődjék, a körülötte történő dol
gokat nyugalmasan szemlélhesse és áttekinthesse, az 
otthon és az iskola a gyermeket nyilt szellemi derült
ségben tartsa, kedélyét mi sem zavarja. Kétségtelen 
ebből, hogy a hányatott gyermekélet, mint a korán 
árvaságra jutás, a mostoha szülő kellemetlen visel
kedése, a szülők között lévő torzsalkodás, az apa, 
vagy anya helytelen, rendetlen életmódja, de különö
sen a gyermeknek ide-oda való hányattatása mind 
olyan körülmények, a melyek kiszámíthatatlanul za
varják a gyermek idegéletének fejlődését. Ezért ta
láljuk azokban az esetekben, a melyek a mi vizsgála
taink körébe kerülnek, rendesen a gyermek élettör
ténetében azt a körülményt, hogy a gyermeket vagy 
azért, mert a szülő nem tudja tartani, vagy nem akar
ja tartani, vagy a szülők elhaltak, egyik helyről a 
másikra adják. Az állami gyermekmenhely kötelé
kébe tartozó gyermekek élettörténete e részben a
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legkétségbeejtőbb képet szokta a szemlélő elé tárni. 
10— 12-éves gyermekek legalább 3—4 helyen fordul
tak meg már nevelőszülőnél, de magam láttam olyan 
esetet, a hol 12-éves gyermek mái 23 nevelőszülőnél 
volt gondozásban. Hogy a gyermeknek ebben az idt- 
cdahurczolásban az idegzete teljesen tönkremegy, 
ezt alig kell tovább bizonyítani. Az intelligens embe
rek is sokszor minden meggondolás nélkül adják 
egyik helyről a másikra gyermekeiket; különösen elő
fordul ez, ha a gyermek valahol nem tanul, sorba 
kísérleteznek vele iskolákban vagy internátusbán. 
Általános helytelen szokás, hogy ha a gyermekkel akár 
egészség, akár tanulás, akár magaviselet dolgában 
baj van, minden pontos diagnosis nélkül kiadják, más
hova adják. A hiba persze rendesen megmarad, sőt a 
folytonos változás az idegrendszernek árt.

Veszekedő, czivódó házasélet, brutális alko_ 
holista apa, szívtelen mostohaanya viselkedése már 
alapjában első fejlődésében támadja meg az ideg- 
rendszert, ily esetekben nyilvánvaló, hogy volta
képpen már mindennemű társadalmi, érzelmi és 
akarati életre való fejlődés azért lesz lehetetlen, 
mert az idegélet részesül korai időben súlyos sérel
mekben. így találjuk az elhagyott és elzüllött gyer
mekek között a túlizgatott idegzetű gyermekek ty- 
pusát. Az ide-odahányattatás izgatottá teszi némely 
gyermek állapotát és akár hány eset  ̂ van, f  .° (i 
akkor, a midőn a gyermek a hatóság elé kerül és első 
vizsgálatban részesül, az első benyomás még orvos 
előtt is azt a látszatot kelti, hogy szellemi abnormi- 
tással vagy elmebajjal állunk szemben. Azok a gyer
mekek, a kik heteken át a szülőháztól, vagy ottho
nuktól távol a város utczáin barangolnak, ólokban, 
istállókban, waggonokban, bútorszállitókocsikban 
laknak, életüket a pályaudvarokon, vásártereken
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való csavargásban töltik el, gyakran valóságos bete
lj*  elmeállapotúnak látszanak, és csak alapos vizs
galat után derül ki, hogy ez a hihetetlen életmód 
eredményezte az idegeknek ezt a rettenetes meg
zavarását.

Az idegélet épségétől és rendellenességeinek 
távoltartásától két fontos ösztönünk fejlődése függ. 
^ fontos önfentartási ösztön: a veszedelem 
elől való menekülés, továbbá a veszedelemmel 
vagy kellemetlen benyomással szemben való tá
madás. A veszedelem elől való menekülés ösztönét 
némely psychologus még külön két ösztönre osztja: 
az egyik a tulajdonképeni veszedelem elől való me
nekülés, a melynek primár érzelmi kísérője a fé
lelem, a másik a kelletlen, ismeretlen benyomások
tól való elhúzódás, a melynek az irtózat, az undor 
primár érzelme felel meg, A  veszedelemmel szemben 
való támadó viselkedést a harag primár ér
zelme kíséri. Úgy a félelem és az undor, valamint a 
harag az idegrendszer állapotától függ; kétségtelen, 
hogy ezeknek a primárérzelmeknek a kifejlődése 
nemcsak az ember létfentartásával függ össze, 
hanem ezeknek az elemi fejlődése nagyon fontos a 
társadalomban való viselkedésére nézve is. Foglal
koznunk kell tehát e kétféle ösztön és kétféle érze
lem rendellenességeivel az idegélet szempontjából.

A veszedelem elől menekülni, mindenféle élő 
lény fennmaradásának szükséges ösztöne. A  félelem 
az, a mely az embert figyelmezteti arra, hogy vala
mit kerüljön, valami elöl meneküljön. A normális 
emberre valamely fenyegető erőhatalom veszedelme 
vagy úgy hat, hogy megakadályozza a megtáma
dott egyén mozgását, vagy teljesen, vagy pedig 
részlegesen. Tűzeset, vízáradás, hajótörés, földren
gés ilyen. Más módja a menekülésnek, hogy az em-
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bér aláveti magát a veszedelemnek, elmu’ását várja; 
de a leggyakoribb módja ennek a viselkedésnek az 
elmenekülés, az* elszaladás, vagy az elrejtőzés. Azok 
a tárgyak és dolgok, a melyektől az ember fél, külö
nösen azzal jellemezhetők, hogy benyomásuk az 
ember lelkére valami ismeretlen, eddig nem látott, 
hallott kellemetlen érzést kelt: így mikor a gyer
mek először lát egeret vagy hasonló állatot, vagy 
pedig a midőn valami ismeretlen nesz üti meg a fülét. 
A gyermekeknek a viselkedése e jelenségekkel szemben 
első sorban attól függ, hogy idegrendszerük mennyiben 
részesül nyugodt gondozásban, és mennyiben bu el 
lenálló képességgel ezekkel a benyomásokkal szem
ben. Másrészt azonban mindenesetre függ attól, hogy 
a gyermek fejlődése alatt mennyiben volt kitéve 
ijesztő kellemetlen benyomásnak. így kétségtelen az, 
hogy a gyermeknek a túlzott félelme szellemektől, 
mesebeli sátánoktól, de különösen a sötétségtől 
többnyire annak a következménye, hogy a gyerme
ket az anya vagy a dajka mindenféle felesleges rém
mesékkel ijesztette. Az a gyermek, a kit élete sorsa 
folytonos félelmeknek, ijesztéseknek tett ki, vagy 
pedig a kinek élete a veszedelmek elől való folyto
nos menekülésében telt el, túlzásokra fog ennek az 
ösztönnek a fejlődésében hajlani. Az elzüllött gyer
mekek egy igen jelentékeny csoportjánál található ez 
a jelenség, a túlzott félelem; a nevelésnek rendkívüli 
nagy akadálya, hogy az ily gyermek a sok hányattatás 
folytán túlzott félelemmel viseltetik még azok iránt 
is, a kik vele jót akarnak, helyzetét javítani és öt 
nevelni akarják. Nagy tévedés ilyenkor fel nem is
merni, hogy a gyermekben voltakép a veszedelem 
ellen való védekezés ösztöne nyilvánul meg és hely
telen azt feltételezni a gyermekről, hogy ellen
szenvvel viseltetik jóakarói iránt. Viszont jellemző a
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másik irányban való túlzás is. A  sokat ide-oda há
nyatott gyermek megszokja a veszedelmeket, a ve
szedelem elöl való menekülés ösztöne elvész, a ter
mészetes félelem elsorvad: ezek azok a gyerme-
kek, a kik semmiféle veszedelmet nem ismernek, a 
veszélytől nem tartózkodnak és teljesen elvesztik ér. 
zekűket az előrelátás és óvatosság iránt. Legrette
netesebb időben, éjben, viharban csavarognak, vas
utakon a kerekek közt lógva napokat utaznak, hihe
tetlen kalandokba keverednek, életük koczkáztatásá- 
val mitsem törődnek; legtypikusabbak voltak e rész
ben a harcztérre szökött gyermekek, a kik a lövész- 
arkokba a katonáknak vizet hordtak és a drótsövé
nyek közt mászkáltak. Ha egybehasonlítjuk velük a 
jól nevelt gyermek félénkségét és tartózkodását, a 
ki néha még az otthonától sem szeret távolra egye- 

, menni, akkor látjuk csak, hogy a félelem érzeté- 
nek milyen elsorvadása van ezeknek a gyermekek
nek hajmei esztő cselekedeteiben. Igen számos eset 
van, a hol ezeknek a gyerekeknek saját maguk éle
tével való nemtörődömsége egyenesen azt a benyo
mást teszik, mintha nem volnának épeiméjűek.

A támadás elhárítására irányuló ösztön, a har- 
czi vagy küzdés ösztöne, másik fontos faja a létfen- 
tartás ösztönének. Az ember a vele szemben fellépő 
amadással úgy viselkedik, hogy vagy passive tűri 

az ellene irányuló támadást vagy kivédi, elhárítja a 
tamadast, vagy pedig egyenesen ellentámadólag lép 
tel. Az első eset, hogy a gyermek ellene irá
nyuló ütést vagy bármilyen más támadást hal 1- 
gatagon eltűrjön vagy elkerüljön, a lehető legrit
kább. Ellenben a gyermekek fejlődésének legelső 
fokán már világosan látható a gyermeknek az a 
viselete, hogy a kire haragszik, a ki bántja, annak 
osztonszeruen nekímegy, haragos arcot vág és
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visszaüti. Az idegrendszer ápolásától függ, hogy a 
gyermekben ez a támadó reactio mennyiben felel meg 
az ingernek. A  támadó ösztönt kísérő primár-érze- 
lem a harag; hogy tehát a gyermek haragját milyen 
ingerek idézik fel és hogy ö milyen ingerre milyen 
erővel reagál, egyszóval, hogy mennyiben tud ural
kodni a harag érzelmén, ez az önuralomra való ne
velés kérdése; alapját azonban minden körülmények 
között az idegrendszer állapota képezi. Az elhanya
golt, elzüllött gyermekek között túlnyomó nagy rész 
az, a melynek élete során állandó megtámadásban, 
korholásban, üldözésben, ütlegelésben van része; 
ennek a következménye, hogy a védekezés és táma
dás ösztöne nálok jobban megzavarta az idegrendszer 
nyugalmát, mint más gyermeknél. Ezért látjuk e 
gyermekcsoportnál, hogy a harag érzelme minden kis 
jelentéktelen ok alapján feltámad, és innen ered ha- 
ragvó, dühösködő, veszekedő természetük. Gondol
junk arra, hogy ezeket a gyermekeket a felnőttek, a 
kiknek nyugalmát viseletűkkel zavarják, mennyit 
lökdösik ide-oda és milyen támadásoknak vannak 
kitéve a hatóságok, rendőri, bírói közegek részéről; 
érthető tehát, hogy ezeknek a gyermekeknek még ak
kor is, a mikor jótékony nevelő kezekbe kerülnek, 
az első és fő létfentartó ösztönük, a védekezés és tá_ 
madás éled föl. Ezért van sokszor rá eset, hogy őket 
valósággal erőszakkal kell a nevelőintézetbe vinni, 
és ők még akkor is rúgnak és kapálódznak. Eb
ben tehát nem rosszaságot, hanem a természetes ösz
tönnek a körülmények folytán való elvadulását kell 
látni. A gyermeki lélek természetes érzékenységéből 
következik, hogy azok az esetek, a hol a gyermek tá
madásra nem reagál, haragot érezni nem képes, nor
mális gyermekeknél a lehető legritkább. Vannak 
azonban elnyomott, elkínzott martyrgyermekek, a kiik_
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nek gyenge szervezetét teljesen lenyűgözi a szülő 
vagy nevelő erőszaka; láttam olyan gyermeket, a kit 
az anyja fáskamrában éheztetett, vagy a nevelő szü
lője nehéz munkába tört bele; ezeket a teljes le_ 
nyűgözés teszi fegyvertelenné, és igen természe
tes, hogy adott esetben a legelső szabadulás lehe
tőségére ezek a gyermekek élnek az alkalommal és 
megszöknek. Az igazságtalanság eltűrése semmi
esetre sem alapvonása a gyermek természetes ösztö
neinek.

Az idegrendszer túlérzékenységének, túlizgé- 
konyságának vannak betegségekben rejlő okai is. 
Úgy a gyengeelméjűeknél, mint az ideggyengéknél 
megtaláljuk a túlérzékeny, túlizgatott gyermek typu- 
sát. Különösen a gyengeelméjűeknél, epileptikusok
nál és mániásoknál mutatkoznak az izgatottság, dü- 
hösség és oknélküli harag tünetei; ezeket erethiku- 
soiknak szoktuk nevezni. A félelem túlzásai leginkább 
az idegbeteg gyermekeknél fordulnak elő, félelem
érzetek és félelemérzetekkel kapcsolatos kényszer
képzetek alakjában. Ezeket az idegrendszer gyenge
ségével összefüggő félemérzeteket phobiáknak ne
vezzük; leggyakoribb esetük a tériszony, a magas
ságtól vagy mélységtől való iszony. Általában azt hi
szik, hogy a gyermekkor korai benyomásai bírnak 
ezekre nagy befolyással és olyan félelem, a melyet 
valaki kora gyermekkorában érzett, késő korig meg
marad beteges félelem alakjában.

Az érzékenység hiánva, az érzéketlenség szá
mos esetben a gyermeknél beteges tünet; idiótá.knál 
fordul elő a torpid beteg typusa, a mely semmiféle 
ingerre nem tud reagálni. A szomorú, lehangolt, ked
vetlen gyermek mindenesetre beteg.'18)

Az idegrendszer gondozásánál megóvandó a 
gyermek a túlságos megerőltetésből eredő ártalmak-
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tói. A  túlfáradtság, a kimerülés az egyik, a mitől a 
gyermeket óvni kell, de épen úgy óvni kell a tunya
ságtól és az ellustulástól. A  kifáradt idegrendszernek 
a tünetei és a túlpihent idegrendszernek a tünetei az 
orvosok megállapítása szerint hasonlóak. így az el
hanyagolt nevelésű gyermekek között nagy számban 
találkozunk a túlfáradt, tönkretett, kizsarolt idegzetű 
gyermekkel. Nagy számban vannak ezek a munkás
gyermekek között, de igen nagy számban az isko
lába járó és jobb anyagi viszonyok között lévő gyer
mekek között is. A  kimerült, kifáradt gyermek agyá
ban hiányzik az a képesség, hogy mozdulatait ve
zesse és korlátozza; alig van képessége spontán kez
deményezésre. Innen származik izgatottsága, ideges
sége, mozdulatainak és taglejtésének rendetlensége, 
lomhasága. Mozdulatai lomhák és lassúak. Elméjét 
nem képes soká egy dologra irányítani, szemei egyik 
tárgyról a másikra révedeznek és nem lehet figyel
mét egy dologra irányítani. A  kimerültség ép úgy 
testi, mint lelki. Fejét lógatja, karjai mintha leesné
nek, ujjaival alig tudja a tárgyakat megfogni. Hala- 
vány, szeme beesett. Ezért a gyermek, ha kimerül, 
képtelen akár testi vagy szellemi munkára, elméje 
tompa, nem ért meg semmit és úgy a tanulásban, 
mint a játékban teljesen hasznavehetetlen. Az ideg_ 
rendszerben a fáradtság folytán mérges anyagok hal
mozódnak fel; nem is az izmokban, hanem az ideg- 
rendszerben van voltakép a fáradtság oka és követ
kezménye, és ennek a folyománya az, hogy a kifá
radt gyermeknél mindennemű öntudatos működés 
megszűnik. A  kifáradt idegrendszer alkalmatlan, kó
ros nemcsak testileg is, hanem az erkölcsi viseletre 
is súlyos kihatásai vannak. A  paedagogia, különösen 
pedig a kísérleti lélektan számos kiváló művelője 
kötetekre menő munkálatokat végzett az iskolás
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gyermek kifáradásának a megfigyelésére vonatkozó
lag.49) Kimutatták, hogy az eddigi tanrendszer, a mely 
nem ismerte a kifáradásnak a törvényeit, mennyire 
téves irányba terelte a gyermek szellemi munkáját, 
és kimutatták pontról-pontra, hogy a különböző te
vékenységek: írás, olvasás, számolás és rajz hogyan 
hatnak a gyermek kifáradására, valamint a különböző 
külső körülmények, az év és nap különböző szakai, 
az éghajlat hogyan hatnak a gyermek munkájára. 
Ezen értékes tapasztalatok szerint azután egyes he
lyeken fontos iskola-reformokat valósítottak meg. Ha 
ezeknek a kísérleteknek aprólékos pontosságát, 
tudományos lelkiismeretességét látjuk és rágondo
lunk a gyermekeknek arra az óriási tömegére, a kik 
már kora gyermekkorukban nehéz testi munkát kény
telenek végezni, kenyerüket keresni, valamint arra 
a tömegre, a kik apátlan-anyátlan, árván, szerteszét 
kóborolnak és a kiket a tudós psychológusok nem 
vizsgálhattak meg úgy, mint a rendes és szerencsés 
körülmények között élő iskolásgyermekeket, akkor 
látjuk azt a nagy socialis igazságtalanságot, hogy 
az elhanyagolt és sokat szenvedő gyermekek ki
fáradt idegrendszere mily összefüggésben áll erköl
csösségükkel. Vannak ugyan törvények, a melyek 
védik a munkás- és inasgyermeket munkaerejöknek 
túlságos kihasználása ellen, azonban ezek rész
ben csak papíron vannak meg s a valóságban a 
megélhetés nehézségei a gyermeket korán munkába 
hajtják; de ezek az intézkedések egyáltalán nem 
alapulnak paedagogiai, élettani és lélektani meg_ 
figyeléseken. A  kinek alkalma volt ily gyerme
ket egyes esetekben megfigyelhetni, köztük élni, 

állíthatja, hogy ha a munkásgyermekekre 
kiterjesztenők a tudósok megfigyeléseit a kifáradás 
tárgyában, nagyon sok okát találnék meg annak,
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hogy a munkásosztály nagy tömegeinek még felnőtt 
korában mennyire hiányosan ápolt az idegrendszere 
és e miatt mennyire kapható ez a néposztály a fogya
tékos idegrendszerrel összefüggő mindennemű túlzá
sokra és miért nem tud úgy tűrni, mint jól ápolt ideg
zetű államférfiaink és hatóságaink szeretnék.

A túlfáradás ellentéte a test munkátlansága. Á l
landó tétlenség az ember képességeit fogyatkozá
sokba hajtja. Az izmok erőtlenek és petyhüdtek lesz
nek, az inak elgyengülnek, a mozdulatok elvesztik 
erejüket, hatékonyságukat és csinosságukat. A  tét
lenség következménye a degeneráltság. Az elké
nyeztetett urígyermek, a kit soha nem foglalkoztat
tak, túlzása a kifárasztás ellentétének. Sem tanu
lásra, sem munkára, sem semmiféle komoly fárad
ságra nem fogják, utóbb nem is képes erre. Sétál, 
henyél, szórakozik, s nyáron a téli semmittevés fá
radalmait piheni ki. Nem tudni, az urihölgyek ideg
bajainak javarésze nem az ilyen nevelésnek a kö
vetkezménye? Az ilyen gyermek idegrendszere azo
nos tüneteket mutat azon gyermekek idegrendszeré
vel, a kik túlizgatottak vagy túlfáradtak. De meg
található a tétlenség túlzása a nyomor tanváin is. A  
munkanélküli család élelem, fűtőanyag, ruha nélkül 
tengődik, semmihez kezdeni nem tud, a gyermekek 
hetekig és hónapokig félmeztelenül hevernek az ágy
ban, elsatnyul a gyermeki szervezet. Ilyen gyermek 
külvárosainkban tömegével van. A  nyomor gyerme
keinél vegyesen találkozunk azzal a typussal, a 
melynek elsatnyulása részben a túlmunka, részben 
pedig ennek a minden gyarapodás és táplálás nélküli 
elernyedésnek a következménye.

A  kifáradásnak kétféle módját ismerjük: a helyi 
kifáradás és a teljes kifáradás. A helyi kifáradás az, 
mikor az emberi szervezet egy vagy más munkában fá_

Kármán: A  gyermekeit erkölcsi hibái. 9
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min j £ :ih'a szellemileg kifárad, de testi munkára még 
mindig kepes, vagy fordítva; az idegrendszernek csak 
egy vagy masresze merült ki. Ily esetben a kifáradá
son segít a munkanem m egváltoztatása vagy egész
séges csereje. Itt is nagy hiányok vannak az iskolá- 
ban es pedig nemcsak a szegény népnél, hanem a 

agyonosabbak gyermekeinél is. A  testi munkát 
végző gyermek szellemét nem foglalkozatjuk; és vi- 
szont az crtelmjj^g gyermekei szellemi munkán kí
vül alig jutnak testi munkához.

A  teljes kifáradásnak más ellenszere nincs, mint 
a teljes es tökéletes pihenés. Ennek egyedüli módja 
a mely a gyermeki életben különösen fontos: az al- 
vas a mikor a test összes részei teljes mértékben 

lpihenhetik magukat. A  zavartalan, felüdítő álom 
a gyermek idegrendszerének legfontosabb gondo
zója, apoloja és sok esetben gyógyítója. A z alvás 
mennyisege altalaban véve függ a gyermek korától 
és egészségi állapotától. Itt is pontos kísérletek és 
számítások állanak rendelkezésünkre. Egy angol or
vos kimutatta, hogy 12 éves korig a gyermeknek 4 
orat szabadna dolgozni és 11-et kellene aludni, a 14 
eves gyermeknek 4 órát szabad dolgoznia és 10^-et 
aludni; 14— 16 évig 6 órai munkának 10 órai alvás 
felelne megj.47) Ha ezekkel a megállapításokkal szem

en összeállítanék azt, hogy a gyerm ekeknek túl
nyomó része, a mely testimunkát végez, táplálko
zása. gondozása hiányos és milyen keveset alszik, ak- 
kor tisztán láthatjuk, hogy a gyerm ekek nagy töme- 
genek idegrendszere nélkülözi legfontosabb szükség
letet. A  korai iskolakezdés a gyerm ekek legnagyobb 
veszedelme s erről lehetetlen a tanügy vezetőit meg
győzni. Nincs gyermek, a ki szeret reggel korán kelni 
es nyolezkor iskolában lenni. Van sok eset, a hol 
egészségi szempontból tanácsos lenne a kora reggeli
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órát elengedni, de ez az iskolában kivihetetlen. így 
volt eset, hogy a gyenge gyermeket csak azért kel
lett végleg kivenni az iskolából, hogy reggel ne kell
jen korán felkelnie. A  gyárakban, munkahelyekben 
sincsenek egyáltalában tekintettel arra, hogy a gyer
mek eleget alszik-e és a gyárakban nagyon gyakori 
eset, hogy az elkéső inasgyermeket aznapra egész 
egyszerűen kizárják a munkából. A  gyárba járó gyer
mekek legnagyobb része küzd a korai felkeléssel és 
a kevés alvással, de igen természetesen a mi gaz
dasági rendszerünk ezzel nem törődik. Különösen 
súlyosítja ezt a helyzetet, hogy a gyermeknek abban 
az időben van a legtöbb szüksége alvásra, mikor 
teste rohamosan nő, tehát ép a mikor a legtöbb gyer
mek munkába kezd járni. Itt a gyermek idegrendsze
rének gondozása ellen annyit vét a mi gazdasági 
rendünk, amelynek káros utókövetkezményei alig 
kiszámíthatók.

A  kifáradás számos esetben mint beteges jelen
ség nyilvánul meg. Az ideggyenge gyermek legjellem
zőbb tulajdonsága a gyors kifáradás. Az iskolában 
és a munkában nagy iparkodással indul neki, de a 
fáradtság hamarosan beáll. Ezt igen gyakran a kitar
tás, az akarat hiányának veszik és erkölcsi hibának 
minősítik, a gyermeket büntetik, szorítják, igen ter
mészetesen ez által a gyenge idegrendszert még job
ban kimerítve.

5. A testgyakorlás rendellenességei.

A testgyakorlás nevelési jelentősége nem csupán 
abból áll, hogy a test erejét és mozgékonyságát gya- 
rapítsuk. A  testet csak mint eszközt tekinthetjük, a 
mely a lélek munkáját és akaratát végrehajtja, a 
testet a paedagogus mindig abból a szempon'.-
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ból tekinti, hogy az megfeleljen a lélek követelmé
nyeinek. Önként értetődik tehát, hogy az erkölcsi 
nevelésnek fontos alapja a testnek olyatén való át
alakítása és gyakorlása, hogy az az erkölcsösség kö
vetelményeit ne akadályozza, viszont a test gyakor
lásának mindennemű elhanyagolása, a testnek oly 
állapota, a mely a lélek követelményeinek nem felel 
mcg, az erkölcsös lélek kifejlődésének kárára van, 
az erkölcstelen állapot forrása.

A test gyakorlásának már az ókor óta egész 
külön rendszere fejlődött ki, a melyet tornázásnak 
nevezünk. A tornázásnak három különböző nemét is_ 
merjük: a svédtorna, a mely szabadban végzett testi 
gyakorlatokból áll, a német tornázás rendszere, a 
melyet szerekkel vagy szereken végeznek el, vé
gül az angol testgyakorlás, a mely tulajdon
képen nem is tornázás, hanem az egész tes
tet igénybe *vevő, többnyire szabadban vég-

játékokból á ll.1') A tornázás testi előnyein kívül 
különösen kiemelik a paedagogusok, hogy a torná
zás neveli az ember érzelmi életét, bátorságát, hatá
rozottságát, biztonságát, akaraterejét, teljesítő ké
pességét és azt a képességét is, hogy testén ural
kodva, magát meghatározott szabályoknak alávesse, 
így a testgyakorlás és tornázás elhanyagolása a gyer
mekekre nagv hátrányokkal jár. Az alsóbb néposztá
lyoknál egyáltalán el van hanyagolva a testgyakor
lás és a tornázás, az elemi iskolákban többnyire csuk 
nagyon mellékesen és épen csak az előírás szerint 
foglalkoznak a gyermek testi gyakorlásával; leg
újabb időkig egyenesen előítélet volt, hogy a szegé
nyebb munkásembernek nincs szüksége tornázásra 
és csak újabban látjuk azt, hogy a munkás, a ki egész 
nap a gyárban testi munkát végez, szabad óráiban 
és vasárnapjain tornázik, vagy sportol. A  szellemi
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foglalkozáshoz tartozó néposztályok is elhanyagolják 
a testgyakorlást és a tornázást, holott a szellemi ki
fáradásnak ez a legjobb ellenszere az idegrendszer 
egyes működéseinek arányosítása szempontjából. A  
testgyakorlással szemben ép a szellemi foglalkozás 
körében mutatkozik nagy közömbösség; egész két
ségtelen, hogy ez a gyermekekre is kihat, még pedig 
nemcsak a testi épség fejlesztése, hanem a gyermek 
egész kedélye, életkedve vallja ennek a kárát. A  
legnagyobb hiánya a testgyakorlás és a torna rend
szeres művelésének az, hogy az iskolán kívül nem 
történik semmiféle intézkedés arra nézve, hogy a 
gyermek a testgyakorlást folytassa. A  gyermek el
hagyja az iskolát és ha addig foglalkoztak is teste 
gyakorlásával, az épen ebben a legfontosabb időben, 
12 éves kora után megszűnik. Tudjuk, hogy ezek az 
évek azok, a melyekben a legtöbb gyermek nem tud 
foglalkozást kapni addifí. a míg inasnak be nem sze
gődik; de ha el is lehet őt valami foglalkozásba he
lyezni, ínaséveinek első idején nagy szüksége lenne 
arra, hogy a testgyakorlás által teste szabályozott 
életmódot sajátítson el, különösen szüksége lenne a 
testgyakorlásnak akaratot edző előnyeire. Az ebben 
a korban jelentkező féktelenség és vadság egyéb kö
rülményekkel kapcsolatban ezeknél a gyermekeknél 
a rossz útra tévelyedés oka szokott lenni, ez jelenté
keny mérvben korlátoztatnék a testgyakorlás rend
szeres bevezetése folytán.

A  testgyakorlásnak egyik ága, legtöbb esetben 
elfajult túlzása a sport. A  testgyakorlás, a gymnas- 
tíka munka, a mely azt a czélt szolgálja, hogy a tes
tet tökéletesítse, erejét gyorsaságát, kitartását, si
mulékonyságát fokozza. A  sport ezzel szemben olyan 
testgyakorlás, a melyet már mulatságból és szórako
zásból űzünk, de különös jellemvonása az, hogy az
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embernek a czélja társaival küzdeni, velük versen
geni és őket felülmúlni. Ez tulajdonképen nemte
lennek nem mondható törekvés. Ha ez a versengés 
kellő korlátok között marad, növelheti az ember ne
mesebb indulatait. A  versenyzés a sportnak legtöbb 
neménél azonban túlzásba megy Gyermekek
nél a nevelőnek mindig vigyázni kell arra, hogy 
ez a tornászásban való versengés a gyermeknek 
haragját, veszekedő indulatait ne keltse fel. 01"naj 
zás alkalmával is gyakran látjuk, hogy a gyerekek 
vetélkedése veszekedéssé fajul. így egész bizonyos, 
hogy a sportnak az a neme, a melynek kizárólagos 
czélja az ellenfelet legyőzni, a gyermekek nevelesere 
hátrányos és helytelen. Szomorú jelenseg mar most, 
hogy egyes helyeken — és ez hazánkban általánosan 
mondható a testgyakorlás tulajdonképpeni módja, 
a tornázás alig részesül kellő megbecsülésben, eljen- 
ben a sportnak mindenféle faja kedvelt a fiatalság 
előtt már korai gyermekkorában. A  sport e fajulasai 
mutatkoznak a különböző sportegyesuletek folyto
nos harczaiban, veszekedéseiben, a melyben a tiacal- 
ság már nagyon korán részt vesz. Hogy a sport hova 
fajulhat, ezt mutatja az, hogy már feíekezeti alapon
szervezett cserkész-egyesületek is vannak. A ver
gés kizárólagos szempontja folytan a sport azuta 
Üzletszerű foglalkozás lesz, a mi egészen elteríti a 
testgyakorlás eredeti czélljától. Azok a gyermekek es 
ifjak, a kik az ilyen sportban résztvesznek, a loot- 
ballverseny és a lóverseny a fő örömük, azokra a 
sportnak ezek az elfajulásai káros hatással lesznek, 
nem is szólva arról, ha —- mint különösen a ^ v e r
senynél, — a pénzért való játekszenvedely járul
hozzá.

A  testgyakorlásnak egy neme, a melyről még 
meg kell emlékeznünk, a táncz- Czélja a testi szépség
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és a társadalmi kellem kifejtése. Az uriosztályok- 
nál azonban ez is inkább a ,,jó“ neveléshez tartozik, 
mintsem testi czélját néznék. így látjuk, hogy gyenge 
leánygyermeket a tánczczal tesznek tönkre. Kisebb 
műveltségű társadalmi körben súlyos elfajulását lát
juk ott, a hol a táncz dorbézolással, iszákossággal 
kapcsolatos és ebbben a gyermek részt vesz. Kül
városokban, de a falun is gyakran tanúja az ember 
olyan jeleneteknek, hogy egész kis gyermekek éj
szakákat töltenek táncztermekben.

6. A játék rendellenességei.

A  játék a test gyakorlásának az a neme, a mely 
a szorosabb testi nevelés feladatain kívül a legmesz- 
szebbmenő hatással van a gyermek aesthetikai, so- 
ciális és értelmi fejlődésére. Welpton szerint a 
gyermek aktív praktikus játékösztöne az ő első ne
velője és a nevelés nem tehet többet, mint hogy en
nek az ösztönnek a nyomába lép és óvatosan, vi
gyázva fejleszti ki ennek az ösztönnek az értékeit s a 
mozgás gépezetét a tanult munka eszközévé fej
leszti. Kírckpatrick40) szerint a vad népeknél és az 
állatoknál két nevelő működik: a szükség, mint anya 
és a játék, mint dajka; a magasabb kulturnépeknél 
még egy harmadik járul ehhez, a melyet mostoha
anyának nevezhetünk: ez a tekintély.

A  játék a gyermeknek veleszületett természe
tes hajlama, a mely az állatokban és a gyermeknél 
a fejlődés kezdetén megnyilvánul. A  játék magyará
zatára különböző elméleteket állítottak fel. A  költő 
Schiller nyomán Spencer állította fel az úgyneve
zett erőfeleslegelméletet: a játék arra szolgál, hogy 
az emberben felgyülemlett energiát levezesse. Má
sok — így Hall, Aliin és Gulick — a já-
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tékot összefüggésbe hozták a biogenetikaí alaptör
vénynyel; a gyermeknek a játékai nem volnának 
egyebek, mint a faj fejlődésének a megismétlése: a 
gyermek azért játszik különösen harczias játékot, 
mert megismétli a faj fejlődésének első phasisát. Más 
elmélet a játékot a munka után való szórakozás 
eszközének tekinti. A  leginkább elterjedt és elfoga
dott elmélet azonban Groos50) elmélete, a mely 
szerint a gyermek játéka nem egyéb, mint előké
szület az életre; a gyermek azért mozog, ugrál, épít, 
alkot, mert spontán módon szerzi meg maga az 
életre való ismereteket és képességeket. A  játék 
és a munka között az az első különbség, hogy a já
ték spontán módon indítja mozgásra és foglalko
zásra az ember ösztöneit és a játék útján tanulja 
meg azt, a mivel később foglalkozni és a mit dol
gozni fog. A  játék és a munka között a lényeges 
különbség az, hogy játék mindaz a mozgás és cse
lekvés, a mely az ember szervezetének, kedvének 
megfelel, egyszóval a mit az ember magától kedv
vel tesz; a munka ezzel szemben az, a mit az ember 
nem így cselekszik, mondja Mercier.51) A  helyes fel
fogás az, hogy a gyermeknek minden körülmények 
között szüksége van a játékra és tulajdonképen a 
gyermek játékaiban kell már gyakorolnia mindazt, 
a miben a gyereknek később munkálkodnia kell. 
Helytelen felfogás ellenben az, hogy a gyermeknek 
akkor szabad csak játszania, ha már dolgozott; a 
fejlődés első fokán a gyermeknek játszania kell, és 
utóbb is a munkára való nevelésnek egyik alapszabá
lya, hogy a gyermeknek a munkát úgy kell megtaní
tani, a munkát vele úgy kell megszerettetni, mintha 
az játék volna. Még a késői felnőttkorban is szerencsés 
az az ember, a kinek olyan foglalkozása van s azt úgy 
tudja űzni, mintha játszana és szerencsés az a kevés
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ember, a ki munkáját és hivatását, hivatalát úgy 
tudja ellátni, mintha az számára csupán játék volna. 
Ezzel ellentétben nem játék és nem kedvtelés, ha az 
ember lóversenyt vagy kártyát üzletszerűen és a nye
reség után való hajszának ingere alatt űz és ab
ból akar megélni és nem játék, a ki éjszaka kártyá
val akar vagyont keresni. Mindez nagyobb nyűg, mint 
a legfárasztóbb munka. Az a helytelen felfogás, hogy 
a játéknak csak akkor szabad teret engedni, ha már 
az ember a munkáját elvégezte, súlyos károkat okoz 
a nevelőintézeteinkben is és különösen az erkölcsileg 
romlott gyerekek intézeteiben, a hol azt hiszik, hogy 
a bűnös tettet elkövetett gyermeket azzal kell bün
tetni, vagy javítani, hogy nem engedjük őt játszani, 
hanem csak munkára kényszerítjük. Ez természetesen 
egyenesen paedagogia-ellenes eljárás: ezeknek a gyer
mekeknek legnagyobb részben az a fogyatkozásuk, 
hogy ösztöneik vagy elsorvadtak vagy pedig helyte
len irányba fajultak, tehát elsőrendű szükségletük 
lenne, hogy ösztönük gyakorlására annak eredeti ter_ 
mészetes módját állítsuk be. Az egész javító-nevelő
intézeti rendszer egyenesen azon bukik meg, hogy an
nak a gyermeknek, a kiből az élet annyi mindent ki
ölt, a kényszermunkával még jobban elöljük a mun
kához való spontán kedvet-

A  játékban a gyermek összes ösztönei meg
nyilvánulnak, szabad megnyilvánulásra törekszenek. 
Legnyilvánvalóbb ösztön, a mely a játékban meg
nyilvánul: a mozgás ösztöne: a tárgyakat kézbe
venni, játszani velük, ide-oda mozogni, a tárgyak 
után menni; megnyilvánul a játékban a kíváncsiság 
ösztöne; a gyermek kipróbálja a játékait, megtanul 
velük bánni. Megszokja a visszatérő érzetek, mozgá
sok, hangok rithmusán való örömet. A  játékban nyil
vánul meg a gyermeknek utánzó ösztöne: megfigyeli,
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hogy az iparos hogyan dolgozik, a kőmíves hogyan 
épít és a mit így a gyermek lát és utánoz, abból sok
kal többet tanul, mint a mit magyaráznak neki. így 
jelenik meg a gyermek játékösztönében az építési, 
construálási ösztön, a gyűjtés ösztöne, a művészeti 
ösztön, rajzban, zenében, formálásban. De fontos tár
sadalmi ösztönök is eleinte a játékban nyilvánulnak 
meg; q, harczias ösztön, az ember védelmének, a táma
dás elhárításának a begyakorlása; kis állatoknál, ku
tyáknál is észleljük, hogy játékból egymásnak neiki- 
mennek és egymás fejét harapják. Ezzel az állati ösz
tönnel kapcsolatos a versengés, a vetélkedés ösztöne, a 
mely a tizedik életév körül nyilvánul meg legélénkeb
ben; ez kellő korlátozással és vezetéssel az ember 
egyik legnevezetesebb társadalmi tulaj dóságává ala_ 
kulhat: a nemes törekvésben való vetélkedéssé- De 
a többi társadalmi ösztönök, az önuralom, az alkal
mazkodás, a kölcsönös segítés, támogatás eredői mind 
a játék, a társasjáték alkalmával ébrednek fel először 
a gyermekben és szolgálnak az ügyes és okos nevelés 
egészséges, természetes alapjául.

A  játék tehát az ember ösztöneinek, jelleme egyé
nisége elemeinek spontán tökéletes önkifejezése. Eb
ből következik, hogy a játék nevelésénél az első sza
bály a gyermeknek játékaiban minél nagyobb sza
badságot biztosítani. Elfásulásra vagy elfajulásra ve
zet, ha a gyermek játékát megakadályozzuk, megfoszt, 
juk őt attól a lehetőségtől, hogy játékhajlama 
szabadon nyilvánuljon. Nincs szomorúbb látvány, mint 
az a gyermek, a kinek nincs alkalma játszani, nem 
adnak a kezébe játékszert, a melylyel babráljon, nem 
engedik ki a szabadba, a hol kiugrálhatja magát és 
fejlődő ösztöneit ki nem élheti. Súlyos mulasztásai 
vannak e részben a városi nevelésnek. A  külvárosi 
gyermeknek nincs játszóhelye, nincs semmiféle játéka,
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csoportokba verődve nem tud mást tenni, mint minden 
czél nélkül ugrálni és vádaskodni; a játszóterek hiány a 
egyik legnagyobb oka annak, hogy az utczai gyermek
ben a csavargásra, elzüllésre való hajlam kifejlődik. 
De ép olyan elfajulása a játékra való nevelesnek az is, 
ha a gyermeket úgy akarjuk a játékra nevelni, hogy 
játékait folytonosan igazgatni, túlságosan szabályozni 
akarjuk és ezzel nyomjuk el a játék mozgási szaka - 
ságái. A  játéknak nem szabad teljes vad teiet 
engedni de ép így nem szabad a játékot elkoicsosi- 
fam tompa rutinná. Hiba tehát egyfelől a játék sza
badságát úgy elnyomni, hogy a gyermek egyáltalán 
játékhoz ne jusson, de ép olyan hiba a gyermek já
tékát túlszabályozni és ez által megfosztani a játékot 
eredeti természetétől.

A  gyermek játékának egyszerűnek, a éYerrn^  
testi és értelmi képességéhez illőnek kell ® •
Egy egyszerű báb vagy egy koczkadoboz sokkal jobb 
játék a gyermek számára, mint száz komplikált játék- 
Az egyszerű játék a gyermeket a r̂a ősz onz , 
hogy rakosgasson, formáljon, építési, alkotási vagya 
kielégítse és őt ez irányban gyakorolja. Ellenben a 
complikált játék a gyermekben a kíváncsiság ösztö
nét tereli túlzott irányba es ez arra °szton , 
hogy azt darabokra szedje és ez áltál a veszedelm 
rombolás vágyát benne felkeltse.

A  gyermeki játék tevékenységei közül rendkívül 
fontos a gyermek gyűjtési ösztöne. A  gyermek virágot, 
ásványt, a természet legkülönbözőbb tárgyait szíve
sen gyűjti össze. Ezt helyes irányba felhasználni fon
tos dolog. Ha a gyermek növényt, virágot, ásványt 
gyűjt, fontos eszköze ez az értelmi nevelesnek, tanú- 
fásnak de ezzel nemcsak a termeszei tárgyait ismeri 
meg hanem rendszerezéssel megtanulja megismerni a 
természet rendjét, s így fejlődik benne a rendszer es
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szabály iránt való érzék. Ellenben káros és helytelen, 
ha a gyermek gyűjtési ösztöne már játékközben is 
túlzásokba fajul, a mi különösen a bélyeggyüjtés te_ 
rén nyilvánuil meg. Mihelyt a gyermek gyűjtési ösz
töne nyereségvágygyal, kapzsisággal kapcsolatos, ko
rán gyökeredzik meg benne a hírvágy és ennek termé
szetes folyománya: az önző irigység.

A játék széles tetet engedjen a gyermek képze
letének. Mily nagy örömmel épít a gyermek maga né
hány téglából házat, vagy koczkákból vasutat, vagy 
kocsit! Világos, hogy a gyermeknek nagy öröme van 
öntevékenységében és hogy nagy nevelőérték a 
képzelet szabadsága. Mily boldog az a gyermek, a 
ki szegényes kökoczkákból és fadarabokból palotákat, 
alagutakat tervez és a valót hozzá képzeli; milyen 
szerencsés az a külvárosi gyermek, a ki az utcza si
lány fái és száraz bokrai között afrikai oroszlánvadá- 
szatot tud játszani! A gyermeknek tehát úgy az isko
lában, mint az otthonában teljesen feleslegesek a com. 
plikált, túlságos ügyességgel szerkesztett játékok. 
Ezek elölik benne a képzeletet; ilyen urilakásokban a 
blazirt gyermek typusa, a ki már dajkája ölében agyon 
van halmozva mindenféle játékokkal és elvesztette 
minden kedvét a természetes gyermeki játékok iránt.

Különös megfigyelésünk tárgyául kell szolgálnia 
azoknak a tapasztalatoknak, a melyek a gyermekek
nek társaságban való játékára vonatkoznak, mert ez
által az ember társas ösztönei nyernek megnyilvánu
lást, a melyeket érzelmi és akarati tevékenysége 
fog tovább fejleszteni. Nem okvetlenül szükséges, 
hogy a gyermek mindig társaságban játsszon; a 
gyermeknek meg kell tanulnia egyedül játszania, 
a nélkül, hogy más emberek adnának neki arra 
ösztönzést. Nem egészéges állapot azonban az 
sem, ha a gyermek teljesen félrevonul társaitól
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és csak egymagában szeret játszani, de ép oly 
rendellenesség, ha a gyermek mindig a mások társa
sága után vágyik és egyedül otthonában nem tud 
játszani. A  gyermeknek az otthonában, a szobában is 
kell játékot nyújtani, megtanítani őt arra, hogy a 
szobájában találja meg játékát és örömét és ne igye
kezzék, mihelyt szabad órája vagy játékos kedve van, 
okvetlenül ki a szabadba társai közé. Az a gyermek, a 
ki az otthonában nem találja meg játékos örömeit, 
sokkal hamarabb keveredik idegen, rossz gyermekek 
társaságba és sokkal hamarabb válik csavargóvá, 
vásott, züllött gyermekké. A  külváros rettenetes la
kásviszonyai, a zsúfolt, szűk, piszkos szobák az okai 
annak, hogy a gyermek mindenképen az utcára vágyik 
és az utczán tölti kedvteléseit; de ép úgy előfordul ez 
a jómódú és gazdag családok gyermekeinél, a hol 
vagy a rideg életmód, vagy a túlfínomodott, túlszabá. 
lyozott, túlváltozatos élet hajtja a gyermeket a sza
badba, az idegenbe, hogy játékait keresse.52)

A társaságban való játék helyes berendezése 
nagy erkölcsi előnynyel van a gyermekre. Fröbeil hal_ 
hatatlan alkotása: a gyermekkert az, a mely először 
ismerte fel a gyermek társasjátékainak nagy erkölcsi 
erejét; a gyermek itt gyakorolja először azt, hogy 
hogyan kelj viselkedni az emberi társadalomban, ho
gyan kell kedvesen, szépen viselkedni, hogyan kell 
összeegyeztetni a maga viselkedését a másokéval. A  
társasjátékok más, lélekemelő és nevelő példája az an
gol nép játékai. Ezek a szabad játékok a testet gyako
rolják, a gyermek figyelmét, képzelőtehetségét, találé
konyságát és tanulékonyságát fejlesztik, nagy hatás
sal vannak arra, hogy a gyermek képességeit oly mó
don használja fel, oly módon uralkodjék rajtuk és 
tegyen szert bennök önállóságra, hogy egyéni törek
vései mindig összhangban álljanak a társas együttlét
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követelményeivel. így fejlődik a versengés ösztöne 
nemes vetélkedéssé, az uralkodás ösztöne vezetőké
pességgé és az alárendelés ösztöne a többihez való 
alkalmazkodás, a rend és szabályozottság megtartá
sának képességévé. A társasjáték hiánya ezeknek az 
ösztönöknek a kellő időben való felébredésétől és 
ezeknek az ösztönöknek a spontán kifejlődésétől 
fosztja meg a gyermeket. A  szülők nem követhetnek 
el nagyobb bűnt, mintha a gyermeküket a többitől el
vonják, nem engedik őket gyermektársaik közé menni; 
az ilyen gyermek félénk, bátortalan, kezdeményezésre 
nem képes, a másokkal való együttlétben esetlen, 
ügyetillen, gyakran roszindulatú, ellenszenves- De el
fajulások állanak elő, ha a gyermekek társaságban 
való együttléte a teljes megóvás és ellenőrzés nélkül 
folyik le: a városi élet legnagyobb bűne az, hogy nem 
gondoskodik játszóterekről, nem gondoskodik arról, 
hogy az összeverődött gyermekek felett valaki fel
ügyeletet gyakoroljon. így keletkeznek az utczákon 
öszeverődő gyermekek csoportjai, a kik azután a 
maguk teljes szabadságában át vannak engedve ösz
töneik szabad dúlásának. A gyermekkriminalitás egyik 
legszembetűnőbb jelensége a gyermekbandák, a me
lyek gyakran súlyos bűncselekményeket követnek 
el. Ezeknek az eredete az ember játékösztönében rej
lik; a gyermekek tulajdonképen mindig játék czéljá- 
ból verődnek össze ilyen csoportokba; kezdődik a 
dolog kisebb versengésekkel, kóborlásokkal és fillé
rekkel való szerencsejátékokkal, majd azután a sze
rint, a mint kalandvágy, éhség érvényesül, követnek 
el ezek a gyermekcsoportok rombolásokat, fosztoga
tásokat és lopásokat.

A kriminalpaedagogus a paedagogiának a játékra 
vonatkozó elmélkedéseiből azt a tanulságot vonhatja 
le, hogy a miként az ösztönök kedvező fejlődése a

142



gyermek játékaiban vehető először észre és a játékok 
útján nyer spontán fejlődést, úgy a gyermekek hibái, 
eltévelyedései és erkölcsi elfajulásai is legelőször és 
leghübben a játékokban nyilatkoznak meg. Erre már 
rámutatott Herbart is, a ki a gyermekek hibáiról szóló 
tanításaiban különösen kiterjeszkedett arra, hogy 
azok a gyermekegyéniségek, a kikben a hibákat leg
inkább kell keresni, legjobban a játékban való meg
figyelés útján ismerhetők fel. Idéztük már Herbart- 
nak25) a gyermekek egyéniségéről szóló jellemzését, 
láttuk, hogy felállította azt a gyermektypust, a melyik 
,,figyelembe veszi az adottat és a jelent, de nem úgy 
a mint az.előtte fekszik, hanem hogy tekintetét mellete 
elcsúsztassa, hogy kikémlelje, hogy mi van mögötte 
elrejtve, hogy azt megzavaria, megmozgassa, meghá
borítsa. gyakran eltépje, tréfát és karrikaturát csinál. 
ion mindenből". Erről a typusról mondottuk, hogy 
Herbart szerint ez az, a melyet a nevelőnek a 
hibák fejlődése szempontjából különös megfigyelés 
tárgyává kell tenni. Herbart már most azt ta
nítja, hogy az ilyen viselkedésnél meg kell 
figyelni, hogy mi ebben a játék és mennyi 
komolyság fejlődik ebből a játékból. ,,Néme
lyeknél ez a törekvés csak felületes, a gyermek ját
szik és ingerkedik; ez eddig közönséges megnyilvá
nulása a gyermeki pajkosságnak- De azután azt kell 
kérdeznünk, hogv mennyi komolyság van ebben a já
tékban ' és milyen a mélység a mozgalmas felszín 
alatt? Itt a temperamentumok játszanak bele a do
logba; a sanguinikus játéka elmúlik, de a hol a rossz 
kedv és rossz hangulat állandó, ott az a veszedelem 
fenyeget, hogy a mint az lenni szokott, a tréfából ko
molyság lesz. Beleavatkozik az önérzet is; egész más
kép nyilvánul ez meg azoknál, a kik bíznak a maguk 
erejében (testi és lelki erőben) és azoknál, akik tudatá-
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bán vannak gyengeségüknek, — itt mindig feltételez
nünk kell a jövőbeli ravaszság és csalfaság jelenlé- 
tét és ép így a másokat felülmúló erő és tekintély 
több vagy kevesebb elismerését. A  játékban való nagy 
buzgalom kevés komolyságra vall, de érzékenységet 
és fesztelenségre való hajlamot árul el. A  játékban 
való okosság annak a képességnek a jele, hogy az em
ber ellenfelének az álláspontjára képes helyezkedni 
és átlátja annak lehető terveit. A játékban való 
öröm a nevelő számára sokkal szívesebben látott do
log, mint a lustaság, a renyhe kíváncsiság, vagy a 
sötét komolyság; kisebb hiba az, ha az ember, a gyer
mek a játék miatt elfelejti a munkáját és eltölti az 
időt; sokkal rosszabb, gyakran nagyon rossz, ha pa
zarlás vagy nyereségvágy, vagy titkolódzás vagy 
rossz társaság vegyül bele a gyermek játékaiba.^ Ilven 
esetekben a nevelőnek okvetlenül fel kell lépnie . Her- 
bart mély tapasztalatokon és eleven megfigyelésen 
alapuló mgjegyzéseit az erkölcsileg romlott gyerme_ 
kék nevelője adott esetekben nagy tanulsággal 
analysálhatja. Annak az elhatárolása, annak a ha
tárnak a megtalálása, a hol a gyermek játékaiban az 
ember eredeti ösztönei elfajulni kezdenek és a hol a 
játék helyteílen irányban komolylyá fajul, az ily gyer
mekek nevelőjének legnagyobb művészete; és a legna
gyobb hiba, a mit az ilv nevelő elkövethet, az, hogv 
a gyermeket olyasmi miatt bünteti, a mi ennél csak 
játék és semmi komolyabb, veszedelmesebb rossz 
irányban való törekvést nem árul el- Ez azonban nem
csak a játékban elkövetett csinytevésekre, rosszasá
gokra vonatkozik, hanem azokra a cselekményekre, 
csínyekre is, a melyeket a törvény bűncselekmények
nek minősít és a melyeket meg nem értő szülők, ne
velők, rosszindulatú károsultak és értelmetlen gyer- 
mekbírák bűntettnek minősítenek és bűntettként bün
tetnek meg, holott csak elfajult gyermeki játékok.
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7. Az érzékszervek gyakorlásának rendellenességei.

Az érzékszervek, a gyermek felfogó, receptív 
szerveinek tervszerű gyakorlása, a paedagogiának a 
legújabb időkig meglehetősen elhanyagolt területe 
volt. A  szülők és a nevelők általában véve azt hi
szik, hogy a gyermek természetes érdeklődése elég 
alkalmat ad az érzékszervek, a szem, a fül természe
tes gyakorlására és az a hit él bennük, hogy a menny- 
nyiben az érzékszervek működését gyakorolni vagy 
pótolni kell, azt majd a tanítás és a tapasztalatszer
zés pótolni fogja. Vannak szülők, a kik teljesen jóhi
szeműen hiszik azt, hogy a látás, hallás hibái, sőt a 
gyengeelméjűség is a korral ,,kinövi" magát- Tekintetbe 
kell vennünk azt a körülményt, hogy a mai művelt élet 
bonyodalmassá teszi a gyermek környezetét és a gyer
mek hamarosan az életnek oly nagy változatosságában 
Piálja magát, hogy pontos megfigyelésre képtelen és 
felszínes felfogásokat sajátít el. Különösen nagy a 
veszedelem, a hol a gyermek érzékszerveinek, a szem
nek, a fülnek hiányai, fogyatékosságai vannak, a me
lyek már eleve megakadályozzák ezeknek az érzék
szerveknek a gyakorlását; egyenesen a gyermek er
kölcsi életét veszélyezteti azután az a körülmény, ha 
akár a gyakorlás hiánya, akár az érzékszervek vele
született vagy szerzett fogyatékosságai olyanok, hogy 
azokat a szülői házban, az iskolában vagy később a 
gyermek munkájában a vele foglalkozó, őt felügyelő 
és vezető felnőttek nem veszik észre és igy a tanító
nak vagy munkaadónak igazságtalan gáncsolása, 
megrovása éri a gyermeket. Különösen áll ez a látási 
zavarokra és a hallási zavarokra.

A  szemnek a gondozása különös gondját kell ké
pezze a nevelőnek; azonban azt látjuk, hogy sem 
az iskolában, sem a gyermekek foglalkoztatásában

Kármán: A  gyermekek erkölcsi hibái. 10
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nem vagyunk tekintettel eléggé azokra a bajokra, a 
melyek a gyermek látását fenyegetik. A  gyermek sze
mének egészséges fejlődése függ a test táplálásának 
és ápolásának egész rendszerétől. A szem szö
veteit a rossz táplálás, betegeskedés, fülledt levegő, 
kevés testmozgás, túlzott szellemi munka közvetve 
rendkívül gyengíti és számos elfajulásra ad 
okot. A szem egészségi zavarainak szembe
szökő tünetei vannak. Az iskolában a gyermek nem 
látja a falitáblára irt szavakat vagy nem látja a fa
lon függő térkép vonalait. A szavak tánczolnak szeme 
előtt és a mit olvas, összefolynak előtte. A szemével 
pislog és összehúzott szemöldökkel végzi munkáját. 
A szembajos gyermeknek gyakran van huzamosabb 
ideig tartó olvasás és írás folytán fejfájása. Szemének 
nyákhártyái bejöveitek, vörösek. Ez mind annak a 
jele, hogy a gyermeknek a szemével valami baja 
van. Ennek az oka vagy a szemizmok túlságos meg
erőltetése, vagy valamely általános betegség, vagy 
gyengeség. A  szem idegei az egész test legjobban fog
lalkoztatott idegei és megerőltetésük könnyen maga 
után vonja az egész idegrendszer megbetegedését. 
A hibás szem ennélfogva oka lehet az ideggyenge
ségnek. Az idegesség azután az iskolában és a mun
kában csak fokozódik, mert a gyermek nem tudja 
elvégezni a munkáját vagy azért, mert roszul lát 
vagy azért, mert sokkal hamarabb kifárad a nagy 
megerőltetéstől. Könnyen elképzelhetjük, hogy az 
elhanyagolt, mindenféle testi és lelki viszontagságo
kon átment gyermek gyöngesége, kitartásának hiá
nya a lehető legcomplikáltabb módon látási képessé
geinek hiányával is függhet össze és így meg nem 
felelő volta nem mindig a jóindulat hiányának a kö
vetkezménye, mint azt a legtöbb nevelő ép ezeknél 
a gyermekeknél képzeli.
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Látási zavarok előfordulnak gyengeelméjű gyer
mekeknél, a melyek nagyon akadályozzák a gyer
mek értelmi nevelését. Ezek a látási hibák vagy 
látószervmegbetegedések vagy a nyákhártya megbe
tegedései, de összefüggésben állhatnak azokkal az 
agyfejlődési zavarokkal, a melyek a gyengeelméjű
ség fejlődési okait képezik, A látási zavarok beteges 
esetei az illúziók és halluczináczick is, A  gyermek va
lami ételt undorítónak lát, a testén lévő bőrfolto
kat tetőnek; volt eset, hogy beteg gyermek rohamai
ban egeret, macskát, tyúkot látott. Különösen ideg- 
betegségeknél, hysteriánál és epilepsiánál, paranoiá
nál fordulnak elő látási illúziók és halluczináczick.

Hasonló figyelmet érdemelnek a gyermek hal
lási zavarai. Amerikai tömegkísérletek bebizonyítot
ták, hogy az iskolásgyerekeknek 13.30%>-a hallási 
fogyatkozásokban szenved vagy az egyik vagy a má
sik fülén, továbbá bebizonyították azt, hogy ezeknek 
a hibáknak legnagyobb részét a tanítók nem vették 
észre. Kiderült, hogy olyan gyermekeknek, a kiket 
nehéz felfogásúnak, butának tartottak, tulajdonké
pen a hallásuk volt rossz. Más esetben pedig a leg
figyelmesebb, legelevenebb növendékeknél találtak 
nagyothallást. Van nagyon sclk eszes és figyelmes 
gyermek, a ki szemével figyelemmel kíséri a beszé
lőnek száj- és szemmozdulatait és arczkifejezését és 
azért el tudja rejteni a hallási hibáját- Igen természe
tes, hogy úgy az iskolában, mint a munkában a hal
lási hibában szenvedő gyermekek nem tudják kö
vetni egészséges társaikat, figyelmetlenséget árul
nak el; zavarják a tanítást vagy a munkát elmaradá
sukkal. Ebből a tapasztalatlan tanító vagy munka
adó erkölcsi következtetéseket von, megtorlással él. 
Nagyon számos esetet láttam, a hol a gyermek az is
kolából elcsavargott, munkáját otthagyta azért, mért
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ott engedetlensége miatt korholták és utóbb kide
rült, hogy a hallása volt rossz és ezért nem tudta a 
figyelmeztetéseket követni. Több ilyen esetben a fül
nek, szemnek kezelése oly bámulatos változást ered
ményezett a gyermek egész viselkedésében, hogy 
teljesen bebizonyította azt, hogy nem erkölcsi fo
gyatkozásról volt szó.40)

A nagyo thal lás több különböző betegségnek 
lehet oka. Skarlát, kanyaró és adenoíd vegetácziók 
esetén rendszerint hallási zavarok maradnak vissza. 
A mely gyerek ilyen betegséget kiállt, annak a hal
lását okvetlen meg kell vizsgálni. Gyengeelméjű 
gyerekeknél a nagyothallás gyakran előfordul, sőt a 
gyengeelméjűséggel számos esetben siketség jár 
együtt.

8. A kézügyesség rendellenességei.

Az emberi társadalom haladásának alapjai: a 
kézügyesség és a beszéd. A  kéz ügyességének és a 
beszélőszervekne*k gyakorlása tehát szoros kapcso
latban áll a nevelés erkölcsi feladataival.

Az angol paedagogia tartotta minden időkön át 
állandóan szem előtt, hogy a gyermek szellemi ké
pességeinek a nevelése és gyakorlati tevékenységé
nek a fejlesztése állandó arányban álljon egymással. 
Az angol nevelők korán felismerték azt, hogy a gyer
mek spontán tevékenysége kétirányú: egyfelől néz
ték a tevékenység szellemi oldalát, a mely érdeklő
désre, kutatásra, a környező dolgok csodálására, 
sympathiára irányul, másfelől pedig szem előtt tartot
ták a gyermek testi tevékenységét, a mely az ő ter
mészetének a vágyait realizálni törekszik és azoknak 
valami fizikai formában keres kielégülést.47) A  spon
tán tevékenységnek ez a két oldala nem különálló,
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a kettőt nem szabad elkülöníteni, ha azt akarjuk, hogy a 
gyermek élete, ifjú- és férfikora szerves, összhangzó 
egységgé fejlődjön. Az iskolai élet praktikus tevé
kenységének szoros összeköttetésben kell lenni a 
gyermek értelmi, aesthetikai, erkölcsi és társadalmi 
életével és őt képessé kell tennie arra, hogy gondo
latait, kívánságait, törekvéseit gyakorlati formában 
megvalósítsa- Erre nézve egyik legfontosabb esz
köze a nevelésnek a kézügyesség fejlesztése. Egyfelől 
a szellem és a test képességeinek kellő aránya és 
egyensúlya fejlesztendő, másfelől törekedni kell arra, 
hogy a gyermek testi munkája, ügyességei tudatosak 
legyenek; a test a lélek szolgája, tehát a testnek az 
a tevékenysége ér többet, a melyben több a lelki elem. 
Az első fontos szempont, hogy a kézügyességek 
megszerzése tudatos legyen. így áll elő a testi és 
lelki képességek kellő összhangja; a mennyiben e 
tekintetben akár egyik, akár a másik oldalon hiányok 
mutatkoznak, a nevelés rendellenes hatásaival ál
lunk szemben. Ezeket a szempontokat már a XVIII-ik 
század végén Pestalozzi és a philantropisták han
goztatták és az utóbbiak voltak azok, a kik először 
rendeztek be iskolai gyermekműhelyeket. (Blasche.)53) 
Utóbb azonban ez az irány ellanyhult, a kézügyessé
geknek alárendelt szerep jutott, míg végül a múlt 
század utolsó negyedében indult meg a munkaiskola 
czímén általánosan ismert mozgalom, a mely ma már 
egész Európában mindenütt rendes intézményekben 
talált érvényesülést.54) Hogy mennyire távol állott a 
múlt század gondolkozásától a munkára való nevelés 
fogalma, azt legjobban mutatja az, hogy a munkára 
való nevelés első német hangoztatója, Kari Biedermann 
először csak álnév alatt merte kiadni erre vonatkozó 
eszméit és csak utóbb, mikor már tekintélyre és po
litikai befolyásra tett szert, adta ki saját neve alatt 
a munkára nevelésről szóló könyvét-55)
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A munkára való nevelés hiánya, a kézügyességek 
elhanyagolása élénken jellemzi a mi elemi oktatásunk 
egész területét- Tanterveink is elhanyagolják ezt a 
területet, de a tani lók érzéke is ez iránt a lehe tő 
leghiányosabb: ismertem akárhány iskolát, a hol ér
tékes kézimunka és slöjdfelszerelés van, de a tanítók 
nem vesznek maguknak annyi fáradságot, hogy a 
gyermekkel a kézügyesség és slöjd ismeretét elsajá
títsák- Túlterjed e lapok határain azokat a didaktikai 
hiányokat részletezni, a melyek a kézügyesség el
hanyagolása folytán, a gyermek fejlődésére háramol
nak; a munkaiskoláról szóló müvekben részletesen 
megtaláljuk annak a kifejtését, hogy a kézimunka 
a gyermek figyelmét, érzékszerveit, egész szellemi 
fejlődését előnyösen befolyásolja, találékonyságát, 
intelligencziáját, alkalmazkodási képességét fejleszti; 
de tudjuk azt is, hogy a kézügyesség fejlesztése a 
gyermek erkölcsi tulajdonségaira is előnyös, dolgok 
és emberek között jobban tud alkalmazkodni és job
ban jut annak a tudatára, hogy ő maga hogyan he- 
lyezkedhetik el a társadalomban, mire képes és mi
ben fogyatékos. A mi tárgyunkhoz ragaszkodva, arról 
kell különösen megemlékeznünk, hogy a kézügyessé
gek fejlesztésének elhanyagolása egyenesen kóros 
állapotokat szül a gyermekben, azért, mert tevé
kenységi, construálási ösztöneit elhanyagolja, par
lagon heverteti és azért ezek az ösztönök helytelen 
úton keresnek érvényesülést. A  mi iskoláinkban a 
gyermekeket javarészt olyan elméleti dolgokkal fog
lalkozatják, a melyek iránt a gyermeknek kevés az 
érdeklődése és a tananyagot többnyire nem azzal a 
szemléltető, a gyermek mozgékonyságát felhasználó 
módszerrel ismertetik meg vele, a melyet a munkais
kola oly helyesen és szépen körülir. így a gyermek 
az ő tevékenységi ösztönét minden vezetés nélkül 
maga igyekszik érvényesíteni és ez érvényesítésre, mi-
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Után az sem az otthonában, sem az iskolában nem 
lehetséges, maga keres módokat; ezek a módok azután 
többnyire helytelenek, meg nem engedettek, úgy mint 
a gyereknek minden öntevékenysége, a mely szabá
lyozásban nem részesül. Bámulatos sok az a gyermek, 
a ki rosszul tanul, az iskolában rendetlen, fegyelme, 
zetlen, de kitűnő kézbeli ügyessége van: szeret fúrni- 
faragni, építeni, rajzolni; szerelési munkák, a villa
nyossággal összefüggő technikai ügyességek rendkívül 
érdeklik. Akárhány esetem volt, a hol a gyermekek és 
serdülő fiúk betörés útján műhelyeket nyitottak ki, 
a melyek gazdájuk háborúba való bevonulása miatt 
be voltak zárva, onnan műszereket loptak, mások 
munkahelyükön lopkodták el a szerszámokat és min
den esetben ezekkel a szerszámokkal otthon kis mű
helyt rendeztek be. Előfordult, hogy 11-éves gyermek 
nem akart iskolába járni, hanem beállt műhelybe, 
gyárba, ott egész rendesen dolgozott és egyszerű szü
leivel elhitette, hogy ő iskolába jár. Ezekben az ese
tekben a viselkedés rendellenességeinek fö oka t̂z 
volt, hogy a gyermeki lélek tevékenységi ösztöne nem 
talált rendes foglalkozási körében kielégülést és 
azért fajult el tévutakra.

A  kézügyesség fejlesztésének más, téves iránya 
az, a mikor a gyermek keze munkájával nagyon 
korán kénytelen a kenyerét megkeiesni és a munka, 
melyet végez, nem annyira a kéz ügyességének a fej
lesztésére, hanem egyenesen és kizárólag arra a czélra 
szolgál, hogy a nehéz körülmények között elő gyer
mek magát eltartsa, kenyerét megkeresse. A  munkás
gyermekek legtöbbje az iskolában egyáltalán nem 
részesül munkaoktatásban, nem nevelik arra, a mi 
később az ő foglalkozása lesz, majd mikor munkába 
áll, a műhelyben vagy a gyár üzemében nagyon kevés 
mód van arra, hogy munkára, kézügyességre 
olyan módon tanítsák meg, a mint az az ő gyermeki



leikéhez és egyéniségéhez szükséges- így azután a 
gyermek jól.rosszul megtanul valamilyen munkát, de 
a legnagyobb confliktusok származnak abból, ha a 
gyermek olyan munkát választott a körülmények 
kényszerítő hatása alatt, a mely az ő formális készsé
geinek nem felel meg vagy a melyre nem taní
tották kellő tudatos módszerrel. A  kézügyességek 
tanításának legnagyobb hátránya, a mely a munkás, 
egyének életében rengeteg nagy károkat okoz, ép 
abból a körülményből folyik, hogy munkaoktatásban 
a gyermek nem részesül, hanem nyomban kenyérke
reseti, gépies munkára fogják. A  munkára való neve
lés, a kézügyességek gyakorlásának ugyanis az alap- 
f el tétele az, hogy a gyermek az iskolában a legkülön
bözőbb ügyességekben, kézimunkákban nyerne gya
korlatot; a mint az iskola a katonai gyakorlatok ré
vén az ország lakosságát általában véve hadképessé 
teszi, úgy az iskolának munkaképes tömegeket kel
lene nevelni, értve ez alatt azt, hogy a legtöbb em
ber több különböző ügyességhez, munkanemhez ért
sen. Ha a gyermekek az iskolában nem is valamennyi, 
de legalább is több iparágban jártasságot szereznének, 
elkerülnék azt a veszedelmet, a mi a munkanélküli
ségnek egyik legnagyobb oka, nevezetesen, hogy ha 
valamely gazdasági ág vagy iparág válságba jut és 
munkahiány áll elő, azok a munkások, a kik ebben 
az ágban dolgoztak, munka nélkül maradnak és növe
lik a dologtalanok, a kényszerültén munkakerülők 
számát. Ha a nagytömegek gyakorlottak volnának 
több foglalkozási ágban, gazdasági válságok esetén az 
egyik helyütt munkanélkülivé vált egyéneket más 
helyütt lehetne alkalmazni, míg ma, ha a gyári mun
kás munka nélkül marad, nem tudjuk alkalmazni oly 
helyütt, a hol állandóan mezőgazdasági munkahiány 
van. A  munkakerülők, csavargók védekezése állan
dóan az, hogy nem találnak oly munkát, a mihez ér.
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tenek és az íparostanulók, munkásgyermekek életé
ben is mindennapi eset az, hogy az inas, az ifjúmunkás 
nem kap oly munkát, a melyhez értene, ezért elcsava
rog, mindenféle haszontalan pénzkereseti módhoz 
folyamodik, pakkot hord a pályaudvaron, újságot, czi_ 
garettát, czukrot árul és ez által részben leszokik 
rendes munkájáról, részben pedig haszontalan és er
kölcstelen elemekkel keveredik össze. Gyakran 
okoz nagy bajokat az is, hogy a mi nevelésünk a 
munkásgyei meket egyoldalúvá neveli; akárhány 
eset van, hogy iparosgyermeknek, akár egészségi ál
lapota, akár környezetének körülményei miatt mező- 
gazdasági foglalkozás lenne kivánatos, de miután az 
iskolában ez iránt semmiféle érdeklődését nem kel
tették fel, semminemű ilyen ügyességre nem tanítot
ták, mezőgazdasági intézetben meg nem marad, vagy 
ott teljesen hasznavehetetlen.

Azok között a gyermekek között, a kikkel a mi 
speciális paedagogiánk foglalkozik, nagyszámban van
nak azok, a kik testileg fogyatékosak, bénák és nyomo
rékok és ez a hasznavehetetlenségük okozza azt, hogy 
válságos socialis körülmények közé és gyakran a 
bűn útjára kerülnek. A  javítóintézeti nevelésnek rend
kívüli hiánya az, hogy ott többnyire csak testi mun
kával lehet a növendékeket foglalkoztatni. így a 
béna, nyomorék gyermek sokszor jó hajlamokkal és 
jó képességekkel csak azért züllik el, mert a kereső
munkában hasznavehetetlen- Másfelől azonban a 
szellemileg gyengék, gyengeelméjűek, mint tudjuk, 
különösen kézügyességi foglalkoztatással lennének 
annyira a mennyire lehetséges, a társadalomban 
értékesíthetők; ezek azok, a kiket német kifejezéssel 
,,halbe Kraft“-nak nevezünk; intézeteinkben ezek 
többnyire azért mennek tönkre, mert ez a kü
lönös kézügyességi foglalkoztatás többnyire költséges 
lévén, nincs ezekben az intézetekben meghonosítva.
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Ezért úgy a testi fogyatékosok, mint a szellemi fo
gyatékosok azért lesznek a társadalom hasznavehe
tetlen és utóbb káros tagjaivá, mert a normális gyer
mekek részére való munkaoktatást kénytelenek át
szenvedni, de az nekik inkább kárukra van és hiá
nyaik, meg nem felelő voltuk gyakran a nevelővel, a 
munkaadóval való confliktusokra vezet. így tehát e 
kétrendbeli fogyatékosok részére való munkaoktatás 
elsőrangú feladata lenne a kriminalpaedagogiai ne_ 
velésnek.

9. A beszéd rendellenességei.

A  beszéd az emberi közösség fentartásának leg
fontosabb eszköze és így annak fejlesztése, gyakor
lása az erkölcsi nevelés fontos feladata, a beszélőszer
vek fogjyatékossága, elhanyagolása pedig súlyos erköl
csi károkkal van kapcsolatban. A  gyermeknek termé
szetes vágya mindazt, a mit más hall, lát és érez, meg
tudni és mással közölni; a beszéd az az eszköz, a 
mivel mások tapasztalataiban részt vesz. A  beszéd 
az a fő eszköz, a melylyel az egész társadalmi élet 
az egyes egyénről tudomást vesz, viszont ez teszi le
hetővé az egyes egyén számára, hogy a hasonló 
gondolkozású egyének gondolataiban és érzelmeiben 
részt vegyen. Legyen az akár a mindennapi közönsé
ges szóbeszéd, akár a legmélyebb érzelmek és gon
dolatok közlése, minden embernek az a törekvése, 
hogy tapasztalatait másokkal közölje. Ebből a so- 
ciális szempontból kell tehát foglalkoznunk azokkal 
a rendellenességekkel, a melyekkel a gyermeknél a 
beszéd fejlődése folyamán találkozunk.

A  beszéd rendellenességeit legjobban megfi
gyelhetjük, ha azt vesszük szemügyre, hogy a gyer
mek beszéde hogyan fejlődik, a gyermek hogyan ta
nul30) beszélni. A  fejlődés első foka, ösztönszerű
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hangokból áll: a gyermek először kiabál nyög kü
lönböző hangokat ejt, a melylyel feleimet, erőmet, 
haragját fejezi ki; a következő fokon a felnőttek be
szédjét utánozni kezdi, egyes szotagokat ejt, elkezdi 
a beszéd színezetét és ritmusát utánozni; azután 
kezd csak szavakat alkotni es később jut oda, hogy 
mondatokat képez, természetesen úgy a szavak 
mint a mondatok alkotásában a^.környezetében levő 
felnőtteket utánozva. E fe,lodesben .hiányosság 
az ha a gyermeknek nem adnak kellő mód 
arra hogy magát a beszédben gyakorolia; vannak 
ebetek, a hol ügyetlen vagy rossz mdulatu módón 
elnyomják a gyermeknek a beszédhez ™lo kedvet, 
azt hiszik, hogy a gyermek erenye az, ha o'yan min| 
a felnőttek, hogy keveset beszelnek es gondolatai 
fe ezését visszatartják. Különösen látjuk ezt azoknál 
a félszeg szülőknél, a kik a gyermek kérdezési va
gyát elnyomják, kérdéseire nem felelnek, vagy fel- 
szeg társadalmi szokásokból kiindulva azt 
hogy a gyermek tartózkodjék gondolatai közlésétől. 
A szótalan gyermek, eltekintve a betegség eseteitől, 
a melyekről később fogunk szólam esetlen es jg y e t  
len pajtásai között, hallgatagsaga felreertesekre fog
okot adni az iskolában és a munkájában is. De ep oly 
alkalmatlan lesz a társadalmi < érintkezésre a bobé 
szédű, fecsegő gyermek is, a ki száj askodo 
anyját, dajkáját utánozza vagy a szolgaloszemelyzet- 
től tanulja el a fecsegő beszédet; zavara.fog ja.paj
tásait, iskolatársait és ha ez a szokása későbbi korban 
is megmarad, a felnőttek társasagában sem fogja 
tudni megállani a helyét. Az a kepesseg, hogy az em
ber bizonyos dolgokról ne beszeljen, mindenesetr 
összefügg az érzelmi és akarati élettel is, a gyermek 
önuralmával, azonban egész kétségtelen az hogy az 
a gyermek, a kit fecsegő környezete a folytonos be
szédhez hozzászoktatott, a beszédnek e gyakorlási
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hibája folytán könnyebben esik az önuralomnak ebbe 
a hibájába.

A  gyermek beszédhibáinak egyéb rendellenessé
gei a fejlődésnek különösen abból a tényéből szár
maznak, hogy a gyermek utánzása vele olyan szava
kat, beszédmódokat sajátíttat el, a melyeket még nem 
ért, vagyis hogy a beszélőképesség bizonyos tekintet
ben az értelem fejlődésétől függetlenül fejlődik. A  
legtöbb esetben nagyon nehéz megállapítani, hogy 
milyen szavakat ért valóban a gyermek, mikor már 
maga azokat ki tudja mondani. Ebből a gyermeki be
szédnek több különböző hibája ered..E hibák első 
csoportja a fonetikus-aesthetikai hibák; a gyermek 
rosszul ejti ki a szavakat, rosszul képzi a hangokat, 
másfelől pedig csúnya és ízléstelen szavakat használ, 
a melyeknek értelmét nem fogja fel. Nemcsak az al
sóbb társadalmi osztály gyermekeinél, hanem a kö
zönséges cseléd által nevelt gyermeknél is látjuk, 
hogy a szavakat ízléstelen dialektusban ejti ki- Jobb 
társadalmi körhöz tartozó szülők gyermekein akár
hányszor látjuk, hogy úgy beszélnek, mint a moso
gatóleány vagy a kocsis; másfelől pedig az alsóbb 
néposztály gyermekei alig 4—5-éves korukban külö
nösen a nemi életre való aljas szavakat használják, 
a nélkül, hogy azok értelmét felfogják. Más hibák a 
nyelvtani és logikai hibák a gyermek beszédében; 
ezek alatt nem a gondolkozás hibáinak a kifejezését 
értjük, hanem hogy alanyt, állitmányt, az idő, a hely 
és mód jelzésére szolgáló szavakat rosszul 
használja és ez által a többi gyermektől elütvén, kü
lönösen az iskolában ad sok vesződségre okot. 
De az erkölcsi fejlődés szempontjából legfontosabbak 
azok a beszédhibák, a melyeket Strümpell24) teleoló
giai hibáknak nevez, vagyis a mikor a gyermek a szó
val nem azt fejezi ki, a mit gondol és a mit kifejezni 
akar, vagyis a hol az eszköz használata nem felel meg
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annak a czélnak, a melyre használják, mintha valaki 
beretvát használna arra, hogy fát vágjon vagy pe
dig az óráját használja arra, hogy az asztalon ko
pogjon. Ezek a hibák okozzák azt, hogy a gyermek 
nemcsak a beszéd szabályai ellen vét, hanem más 
követelmények, az ész szabályai, az erkölcs és lelki
ismeret, az udvariasság és jó szokás ellen vét. Rend
kívül fontos ezekben az esetekben annak a megálla
pítása, hogy az, a miben a gyermek beszéde a való
ságtól és a tényéktől eltér, pontosan megállapíttas- 
sék; számtalan igazságtalanságnak abban, rejlik 
az oka, hogy a gyermek adott esetben nem 
azt mondja, a mit gondol és a mit mondani 
akar. Különösen fontos ennek a megállapítása azok
ban az esetekben, a mikor a gyermek beszédje azt a 
benyomást teszi, hogy hazudik, holott a valóság az, 
hogy a gyermek nem azt mondta, a mit gondolt és 
csak a beszédje, nem pedig a gondolata és a cselek
vése ellenkezik a tényekkel. Számtalan esetben adott 
már az iskolában és a munkában súlyos confliktu- 
sokra okot az, hogy a gyermeket ártatlanul büntették 
meg azért, mert rosszul fejezte ki gondolatát. Az ilyen 
megbántása a gyermeki léleknek a gyermeket elide
geníti attól a felnőttől, a ki őt meg nem értette; ilyen 
mozzanatokból azután előbb a nevelőtől való elidege- 
nülés és azután az elzüllésnek többi stádiumai 
könnyen következhetnek.

Meg kell emlékeznünk még a gyermek beszédjé
nek azokról a rendellenességeiről, a melyek kóros ál
lapotok következményei. Ezek az esetek részben 
olyanok, a melyeket bárki, a nevelő is könnyen észre- 
vehet, de vannak olyanok, a melyek nem vehetők 
észre szakismeret nélkül és így azért adhatnak ökot 
erkölcsi confliktusokra, mert a nevelő nem ismerte 
fel jelentőségüket- A  beszéd teljes hiánya fordul elő 
az aphasia eseteiben: a beteg tiszta elmével bir, em
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lékezetében vannak a szavak, nyelvét mozgatni 
tudja, azonban mégis képtelen a szavakat kimondani. 
Ez a hiány lehet részleges is, hogy a beteg bizonyos 
szavakat nem tud kimondani vagy pedig csak egyes 
szótagokat tud kimondani. Ide tartozik a gyerme_ 
kéknél előforduló hysteriás némaság, a mely abban 
áll, hogy a beteg akarata nem képes a beszélőszer
vekre hatni; ez a betegség azonban rendszerint át
meneti és múló. Fontos neme az aphasiának az am_ 
nestikus aphasia, a mely abban áll, hogy a gyermek 
bizonyos szavakat elfelejtett; a képzet, a szó jelen
tése él a gyermek lelkében, de a szót vagy egészben 
vagy részben elfelejtette. Különösen előfordul az 
aphasia a vitustáncznál, a mely az elzüllött gyerme
kek között gyakorta található. Fontos hiánya a be
szélőképességnek a dadogás, vagy hebegés, a mely 
azzal magyarázható, hogy a beszélőszerv görcsös 
rángásokban szenved, és ez megakadályozza azt, 
hogy a szavakat a gyermek folyékonyan kiejtse és 
így a szónak egyes részeit többször kell ismételnie, 
míg végre ki tudja mondani. Ez a dadogás a legtöbb 
esetben beteges, de előállhat ijedtség, félelem hatása 
alatt is. Mindenesetre súlyos hiba, ha a tanító vagy 
bárki, a ki a gyermeket valami csinytevés miatt ki
hallgatja, összetéveszti a beteges dadogást ezzel az 
ijedtségből származó dadogással. Előfordul bizonyos 
elmebetegségeknél, különösen pedig a gyengeelmé
jűségnél a beteges bőbeszédűség; a beteg értelmesen 
ugyan, de minden mérték nélkül valóságos szóárada_ 
tót zúdít a hallgatóra; mindenesetre ez a beteges bő
beszédűség, a melyet orvosi névvel Logorrhoe-nek 
nevezünk, jól megkülönböztetendő attól a fecsegéstől, 
a melyet a gyermek környezetétől tanult el.48)

Meg kell még emlékeznünk a beszédhibákkal 
kapcsolatos adenoid vegetácziókról. Majdnem minden 
gyermeknél, a ki gyakran vagy szokásszerüen nem az
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orrán, hanem a száján át lélegzik, a vizsgálatnál ki
derül, hogy a garatban ilyen vegetácziók vannak. 
Miután ezek a légzést gátolják, a gyermek nem jól 
hall vagy figyelmetlen, szórakozott. így ha a tanító 
vagy a munkaadó fel nem ismeri, a gyermek tanulásá
ban és munkájában súlyos következmények állhatnak 
be és a gyermek egész ártatlanul szenved hátrányt, 
mellőzést és néha büntetést kap.
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II, AZ ÉRZELMI ÉLET ZAVARAI.

Az erkölcsi fejlődés menetének tárgyalásánál 
hármas fokozatot különböztettünk meg: először a vi
szonosságot, a mi azt jelenti, hogy jóért jót, rosszért 
rosszat kell adni, második fokul a törvényesség 
elvét, a mely szerint szükség van arra, hogy úgy 
fogjuk fel a vlágot, mint a melyben törvények 
uralkodnak, a törvényeket nekünk tisztelnünk 
kell és azoknak magunkat alá kell vetnünk. Har
madik fok a jogosság, a mely szerint hajlandóság van 
bennünk arra, hogy mindenkivel, a ki környezetünk
ben van, a maga sajátossága szerint bánjunk, minden
kivel, a kivel érintkezünk, a saját egyéniségének meg
felelően viselkedjünk. Az erkölcsi nevelés feladatá
nak egyik része tehát a léleknek ilyen fokozatokon át 
való kifejlesztése. Minden erkölcsiség azon a tényen 
alapul, hogy az egyén csak társas együttélésben érheti 
el élete czélját; a közhit, a vallásosság, a tudományos 
felfogások az erkölcsi nevelés czéljául többnyire el
méleti meghatározásokból kiindulva különböző néze
teket állapíthatnak meg, azonban a tények azt bizo
nyítják, hogy az egyén élete czélj át csakis mint tár
saslény érheti el, csakis a társadalomban lehetséges 
az, hogy az ember erkölcsi felfogáshoz jusson, erkölcsi 
magaviseletről tehát csak társas együttélésnél lehet 
szó. A  társas (socialis nevelés) fogalma tehát ugyan-



egy az erkölcsi nevelés fogalmával. Az erkölcsi ne
velés első feladata gondoskodni arról, hogy a gyer
mek a növendék körül a társadalom: a család, az is_ 
kóla és a környezet akép legyen berendezve, hogy ne 
legyenek olyan hiányok, a melynek következtében az 
erkölcsiség e három alakiának kifejlődése meggá- 
tolódík. Az erkölcsi nevelés első feladata, létesíteni 
azt, hogy a gyermek környezetében jól érezze magát. 
Van testi közérzet és van socíalis közérzet. Az ember 
testi közérzete akkor jó, ha az ember nem érzi, hogy 
teste van, fájdalom nem figyelmezteti, hogy vala_ 
mely szerve nincs rendben; ilyen a gyermek socialis 
közérzete is: életének oly könnyűnek, kedvesnek kell 
lenni, hogy mintegy ne is érezze, hogy van környe
zete. így elsősorban az a kérdés áll elő a nevelés e 
részének a feladatául: milyen legyen az a társada
lom, az a környezet, a többi embernek a viselkedése, 
a melyhez a növendék nemes érzülettel forduljon? A  
társadalmat úgy kell szervezni, berendezni és átala
kítani, hogy az megnyerje a gyermek lelkét a társa
dalom számára és nemes, jó érzelmeket ébreszszen 
benne, a melyekkel ő az őt környező társadalomhoz 
fűződjék. A  pathologia szempontjából tehát azt kell 
vizsgálnunk, melyek azok a társadalmi hatások. a 
melyek meggátolják azt, hogy a gyermek a társada
lomban kellemesen, jól érezze magát és vizsgálnunk 
kell, hogy ezek a kedvezőtlen hatások, zavaró mo
mentumok milyen kóros hatásokat ébresztenek a 
gyermek lelkében és érzelmi életében? így az érzelmi 
élet a socialis hatásoktól függ; azok az eltérő hatá
sok, a melyek ellenkeznek az érzelmek fokoza
tos fejlődésével, idézik elő azokat a kóros állapo
tokat, a melyek az erkölcsös jónak ellentétei, erkölcs
ellenesek és a mi azzal egyértelmű: antisocialisok.
A  nevelésnek ez az ága, a mely a gyermek társa
dalmi környezetének megalapozásával foglalkozik, a
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vezetés (Führung, Hodegetika, Herbart kifejezésével 
Regierung).

A  társas nevelésnek azonban van egy másik fel
adata is, a mely az erkölcsi fejlődés menetének a 
harmadik sorát: az akarat fejlődési fokait valósítja 
meg. Itt is három fokot különböztettünk meg; első volt 
az állhatatosság, a mely azt jelenti, hogy az ember 
elhatározása mellett maradjon meg; a második a kö
vetkezetesség, a mely az embernek minden tettét jel
lemzi akként, hogy minden további alkalommal tudni 
lehessen, hogy az ember állandóan hogyan cselek
szik; végül a harmadik fok az egyéniség, a mely az 
embernek a társadalom változatos életében sajátos 
egvéni akaratot jelöl ki. Az erkölcsi nevelés e má
sodik feladata tehát az akaratnak ennek az erkölcsi 
fejlődésnek az irányában való nevelése: miként nyer
hetjük meg a gyermek lelkét a társadalom számára, 
hogy erős érzülettel, erős akarattal, erős öntudattal 
fűződjön a társadalomhoz. Itt tehát az a kérdés, hogy 
milyen módon alakítjuk a gyermek lelkét úgv, hogy 
a társadalomban mint önálló egyén megállhassa a 
helyét. A pathología szempontjából itt vizsgálni fog
juk azt, hogy melyek azok a zavaró hatások, a melyek 
megakadályozzák azt, hogy a gyermek akarata olyan 
irányban fejlődjön, hogy ő a társadalomban állhata
tos, következetes és egyéni akarattal legyen képes 
cselekedni, másszóval megakadályozzák azt, hogy er
kölcsös Én-né válhasson. Igen természetes, hogy az er
kölcsi nevelésnek ez az utóbbi-feladata nem lehetséges 
az előbbi feladat teljesítése nélkül; az akarat neve
lése, a fegyelmezésnek összes módjai teljesen hiába
valók és felmondják a szolgálatot akkor, ha az 
erkölcsi nevelésnek előbbi feladata pontosan és ered
ményesen teljesítve nincs, az akaratra való 
mindennémű hatás eredménytelen addig, a míg 
a gyermek oly környezetben, oly helyzetben nincs,
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hogy ő magát abban jól és kellemesen ne érezze. Ma
gától értetődik, hogy a két feladatot nem egymás
utánjában, hanem egymás mellett kell fokozatosan 
megvalósítani, de alaptétel mindig az, hogy a kör
nyezet szervezése és átalakítása nélkül az akarat 
nevelése fogyatékos marad. Ugyanez áll azokra a 
feladatokra is, a melyeket a testi (természeti) neve
lés feladataiként foglaltunk össze: a testi egészség, a 
lelki épség, a test és lélek ápolása, gondozása és 
gyakorlása viszont alapfeltétele az egész erkölcsi 
nevelésnek, a vezetésnek ép úgy, mint a fegyelmezés
nek egyaránt. Az összes nevelési feladatok egymás
utánja, haladásuk megvalósítása épen olyan fejlődés, 
mint mindennemű fejlődés a természetben: az
egész szervezet összes tevékenységei együttesen fej
lődnek és összességükben adják azt az állapotot, a 
melyet fejlődési foknak nevezünk. Világos példa a nö
vény fejlődése; a növény belseje, kérge, szára, ágai 
és levelei, bizonyos foktól kezdve együttesen fejlőd
nek; nem úgy történik a fejlődés, hogy előbb fejlődik 
a törzs, azután az ágak, azután a levelek, mint a bogv 
azt pld. az ember lerajzolja. Ezt a szempontot kell 
irányadónak vennünk akkor is, a midőn a nevelés 
patológiájának a tüneteit írjuk le: ha az erkölcsi 
nevelés, a vezetés és a fegyelmezés zavaraival, hiá
nyaival és kóros jelenségeivel foglalkozunk, mindig 
gondolnunk kell arra, hogy ezeket a hiányokat, fo
gyatékosságokat és kóros jelenségeket csak az emberi 
gondolkozás elvontsága folytán elemezzük külön, de 
ezek n*ndig kapcsolatban vannak a nevelésnek azon 
egyéb feladataival, a melyekkel már eddig foglalkoz
tunk, valamint azokkal, a melyekkel ezután foglal
kozni fogunk.
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1. A szeretet rendellenességei.

Mai paedagogiai irodalmunkra, sőt talán egész 
társadalmi életünkre rendkívül jellemző, hogy a neve
lésre vonatkozó tanításokban és írásokban mennyire 
hiányzik a nevelői szeretet elméleti és gyakorlati meg
világítása. Régebbi paedagogusok részletesebben 
foglalkoztak a szeretet nevelőhatásával és a szeretet 
feladataival. Pestalozzi a ,,Wie Gertrud ihre Kinder 
lehrt“ (XIII-ik15) levelében gyönyörű szavakkal írja le, 
hogy az anyai gondozás, ápolás, szeretet hogyan fej
leszti lei a gyermekben a szeretet, a bizalom és a 
hála érzelmeit. Ezt a levelet minden paedagogusnak 
el kellene olvasnia, mielőtt gyermekkel való foglalko. 
zásba kezd. Herbart20) és Ziller23) a gyermekek igaz
gatásáról szóló tanításaikban a szere tetet, mint a 
gyermek vezetésének első elvét, rendszabályát állítot
ták oda. Azóta vajmi kevés paedagogus foglalkozott 
a szeretet elemzésével és hatásaival és majdnem 
mindenütt, csak mint a bibliai és evangéliumi hagyo
mány egyszerű megállapításával találkozunk a sze
retet fogalmával. Alig egyéb azonban a szeretet em
legetése a paedagogusoknál, mint puszta fogalom, 
puszta szó, a mely azután a gyakorlatban egyáltalán 
nagyon kevéssé érvényesül.

A  szeretet a társadalmi élet éltető me
lege. A  test életének legcsodásabb jelensége a me
legség: télen, mikor körülöttünk minden fagy, jéghi
deg, a mi testünket melegíti a vérkeringés — a tár
sadalmi életben ugyanez a jelenség a szeretet. Min
den társadalmi közösség: család, barátság, rokonság, 
község, város és állam körül a gyűlölség és egyenet
lenség zimankója dühönghet: ha benn, otthonunkban, 
hazánkban a szeretet melege él: a társadalom fenma- 
rad, él és virul. Hogy a nevelőszeretet rendellenes-
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ségeit megállapíthassuk, elemeznünk kell, ré
szeire felbontani és kutatni azt, hogy milye_ 
nek a szeretetnek a megnyilvánulásai, hatásai 
és milyen visszahatásokat kelt a szeretet kü
lönböző megnyilvánulása a gyermek lelkében. Akár
hányszor halljuk, hogy a szülő, nevelő, a tanító nyo
matékosan hangsúlyozza azt, hogy ő a gyermeket, a 
növendékét szereti; a legtöbb esetben önmaga is 
egész öntudatlanul ad kifejezést bizonyos érzelmé. 
nek; a figyelmes elemzés azonban kideríti, hogy ez a 
szeretet nem egyéb öntudatlan megállapításnál, a mi 
mögött nagyon gyakran épen az ellenkezője rejlik 
annak, a mit a nevelés a szeretet alatt ért. Alig fordul 
elő eset, hogy valamely szülő vagy nevelő kifejezet
ten azt mondaná, hogy „nem szeretem gyermekemet'1. 
Tán ha igaz is, nem mondja, de sokszor maga sem 
ismeri érzelmeit a maguk valóságában. Az anya egész 
naP gyermekeivel van együtt, mosdatja, fésüli 
őket, főz és mos reájuk s mégis hiányzik a
szeretet igazi hatása. És ki vonná kétségbe, 
hogy az apa, a ki egész nap hivatalában,
munkájában családjáért dolgozik, családját min
dennel ellátja, gondoskodik gyermekei felruházá- 
ról, iskoláztatásáról, ki mondaná, hogyha az ilyen szü_ 
lőnek gyermeke rossz útra tér, hogy ő gyermekét nem 
szerette? Ennek daczára az erkölcsi élet első elemé
nek, a szeretetnek hiánya és fogyatékossága a leg
több esetben az oka annak, hogy a gyermek erköl-, 
esős irányban fejlődni nem tudott.

A  szeretet, legyen az akár a szülőnek gyermeke, 
férjnek felesége, barátnak barát és embernek ember
társa iránti szeretet, összetett, complikált érzelem, a 
mely a legkülönbözőbb elemek összetétele és ossze_ 
olvadása. Nem mindig az tehát a szeretet belső ve- 
gyüléke, a mit a neve mond- Az angol és francia 
psychologia és így Ribot56), Shand57), Mac Dougall5S}
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kísérletté meg legteljesebben az érzelmeknek olyan 
elemeikre való felbontását, mint a hogy az ertelem 
psychologiája már régebben ismerte az emlékezetnek 
és a gondolatnak a primár elemekre való felbontását.
E szerint a tanítás szerint a primár érzelmeK, emo- 
tiók az ösztönöknek érzelmi kísérői. Prímái- érze
lemnek, emoliónak csak az az érzelmi je enseg g 
kinthető, a mely valamely ösztönnek felel meg; es 
viszont ösztönnek csak az az elemi cselekvés tekint- 
hető, melyet ilyen primárérzelem kísér. A  szeretet es 
a gyűlölet, az érzelmeknek ez a két alaptypusa nem 
tekinthetők primárérzelmeknek, mert azok a csele - 
vések, a melyeket a szeretet kísér, complikaltabb, osz- 
szetettebb cselekedetek, nem ösztönök, tehat a sze
retet magasabbrendű lelki tevékenység érzelmi ki- 
sérője. Innen ered bonyolultsága. A  szeretetnek 
elemi alkotórésze a vonzódás primarerzelme, a tar 
sasösztön eredeti formája, a mely az angol Psycho'<?- 
gusok értelmezése szennt a szülő, gondozo, apolo 
ösztönének érzelmi kísérője emotion tendre, tender 
emotion). A  szeretet érzelméhez azonban ezen 
egy primár emotion kivül még több elemi ösztön ér
zelmi kísérője társul. Mindenekelőtt a s z u lo e s g y  
mek viszonyában egyesítve van ezzel a szaporodás 
ösztönének érzelmi kísérőié mar az alla •
dekezés ösztöne működik a szu lo b en h a g y  
bailenvegeti, ezt az ösztönt kiseri a felelem, a tama- 
dá's öszTöL jelentkezik, ha gyermekét valaki bánt,a 
és ezt az ösztönt kíséri a harag; az érdeklődés ösz
töne éled fel a szülőben, ha gyermekének elet,elense- 
tíeit járását, beszédjét figyeli és ezt az ösztönt Ki 
féri a csodálkozás primár érzelme; ha áYe™eket 
irányítani akarja, neki parancsolni akar' ? 
ösztöne; ha gyermekét kiszolgálni erdekeit kepvi- 
selni akarja, az alávetés ösztöne eled föl es ezt is k 
séri a megfelelő primárérzelem. Mindezek az oszto-
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nők és az ezeket kísérő primáremotiók vegyülete al
kotja tehát a szülői szeretet érzelmét és ez a vegyület 
a lehető legkülönbözőbb formában alakul a szerint, a 
mint a szülő és a gyermek sorsa az életben alakul- 
Minden helyzet, a melybe a szülő a gyermekkel jut, 
hatást vált ki a szülőben, s ahhoz alkalmazkodik a vi
selkedése. Ez* a viselkedés visszahat a gyermek ér
zelmeire, s így a szeretet rendkívül bonyodalmas 
kölcsönhatás útján alakul ki. ,,Minden érzelemnek 
élettörténete van", mondja Mac Dugall, „épen úgy, 
mint minden élő organismusnak. Az érzelem fokoza
tosan felépül, növekedik complexitásában és erős
ségében, korlátok nélkül folytonosan nő vagy pedig 
bekövetkezik a hanyatlás korszaka, elsorvadhat 
lassan vagy rohamosan, részlegesen, vagy teljesen." 
A szeretetnek mint ilyen magasabbrendü complikált 
érzelemnek fejlődését Mac Dougall a következőképen 
írja le: ,,A fiatal gyermek gyámoltalanságánál, gyen
geségénél és ügyes-baj osságánál fogva előbb-utóbb 
felidézi a szülők ösztönszerű vonzódását, ha ugyan a 
szülő képes erre az ösztönszerű érzelemre; ha a szülő 
hanyagság vagy rossz társadalmi hagyományok ha
tása aliatt ezt a gondozó ösztönét nem korlátozza, ez 
több gondozócselekedetben talál kielégülést. Ezt az 
emotiót és a velejáró ösztönt ez a tárgy működésbe 
hozza és állandóan mind-könnyebben fogja cselek
vésre késztetni, a míg ez a tárgy állandóan és ha 
gyengén is, az ösztönszerű érzelmekkel társul. A  
szülő állandóan figyeli a gyermek megnyilvánulásait 
és ez a szülő figyelmét különösen vonzza és ébren 
tartja; a gyermek megnyilvánulásai a sympathetikus 
reactió útj án felidézi a szülőben a megfelelő érzel
met és indulatot. így a vonzódás és csodálat emotiói 
állandóan ismétlődnek e körül a tárgy körül vagy 
egyedül vagy egymással combinálódva — a sajnálat, 
a csodálat, a bámulat, a kegyesség, a szórakozás ép
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úgy, mint a sympathetikus öröm és a fájdalom, a szo
morúság és a harag, ha a gyermeket mások elhanya
golják vagy bántják. Ez az állapot az érzelem fej
lődésében addig tart, a míg a gyermek teljesen fiatal. 
A dolgok rendes folyásában azonban eljön az idő, 
a mikor a gyermek megtanulja a szülő érzelmét viszo
nozni és a gyengédség és a hála kifejezésével még 
erősebbé teszi a szülői érzelmeket- De ez nem min
den; a szülő sajátságos benső módon azonosítja a 
gyermeket önmagával, mert felismeri azt, hogy a 
külvilág általában véve a gyermek tulajdonságait és 
hiányait, bizonyos értelemben úgy tekinti, mint az 
övéit és így az ő önérzését, tekintélyét és büszkesé
gét közvetlenül kiterjeszti a gyermekre; mindaz, a 
mi a gyermeken elismerésreméltó, az kielégülést sze
rez a szülő positiv becsületérzésének; mindaz, a mi 
hiányos a gyermekben, lealacsonyítja őt, felidézi az 
ő negatív becsületérzését; a gyermek szégyene és 
gyalázata az ö szégyene, a gyermek diadala az ő 
diadala. így ennek a két érzelemnek a fúziója, az 
altruistikus és egoistikus érzelem egyesül a szülői 
érzelemben, a mely legtöbb örömünk és szomorúsá
gunknak forrása. De nemcsak a különböző emotiok, 
mint a vonzódás és az önérzet merül fel complex 
összeköttetésekben, hanem azt fogjuk látni, hogy 
ebben a complex érzelmi rendszerben minden egyes 
felmerülő primárérzelem intensitásában. nő és bi
zonyos energiát ad az egész szervezetnek, mint 
annak alkatrésze. Mindehhez még egy más tényező 
járul — minden igyekvés és áldozat, a melyet a 
szülő a gyermekért tett, minden fájdalom, a melyet 
érte szenvedett, erősíti ezt az érzelmet; érezzük, 
hogy minden ilyen eseménynél valamit magunkból 
belehelyeztünk az érzelem tárgyába és a felhalmozó
dásnak ez az érzelme hozzáad valamit annak meny- 
nyiségi értékéhez; úgy nézziik azt, mint valami beiu-
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házást, a melybe apránként belefektettük tőkénket és 
a melyet, ha elvesztünk, elvesztjük azt, a mit ké
sőbbi eredmény czéljából belefektettünk. Így tehát a 
gyermeket azonosítottuk magunkkal, annyira, 
mintha az a mi műremekünk vagy tudományunk 
volna, a melyre legjobb erőnket áldoztuk, a gyermek 
iránt tanúsított elismerés nekünk örömet okoz, a 
gyermek gáncsolása fájdalmat, épen úgy, mintha ma
gunkat ismerték volna el, vagy minket gáncsoltak 
volna. így a szülői érzelem az ő legteljesebb formá
jában a teljes altruista érzelemnek és az önérzetnek 
teljes fusiója. A zaz anya, a kinek a gyermeke szelle
mileg vagy fizikailag fogyatékos, ritkán fog alkalmat 
találni arra, hogy büszkeségét, vagy önérzetét a 
gyermekre kiterjessze; a gyermek állapota nem fogja 
szolgálni az ő megelégedését, hanem inkább szé
gyenének és fájdalmának oka lesz, ha önmagával 
azonosítja. De az anyai ösztön fölemelkedik e ha
tások fölött, a mely eredetileg inkább gyűlöletre^ 
mint szeretetre adna okot; a gyermeknek nagyobb 
szükségletei erősebben és gyakrabban fogják az ő 
gyengéd vonzódását kiváltani és így inkább olyan ér
zelemmel fogja gyermekét körülvenni, a melyben a 
vonzódás teszi a legnagyobb részt. Másfelől számos 
atyának az érzelme gyermekei iránt nagyon keveset 
rejt magában a vonzódás érzelméből, hanem inkább 
a saját önérzetének puszta kiterjesztése. Az apa meg 
van elégedve, ha gyermekeit mások csodálják és ha 
azok valami sikert értek el; szégyent érez, ha a gyer
mek rosszviseletű, beteg vagy korlátolt és arra tö
rekszik, hogy az életben valami jó helyet szerezzen 
nekik vagy becsvágygyal törekszik számukra valamit 
elérni, épen úgy, mint mikor a maga számára dol
gozik és törekszik; teszi pedig mindezt a nélkül, 
hogy a vonzódás érzelme bármi kis mértékben is 
érintené őt.“58)
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Terjedelmes psychologiai és sociologiai kutatások 
foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy ez a vonzódás 
ösztöne, a melyet társasösztönnek hívunk, azonos-e 
a szülői ösztönnel vagy pedig a szülői ösztön 
tulajdonképen a társasösztön megelőzője-e, úgy, hogy 
a társasösztön tulajdonkép a szülői ösztönnek egy 
későbbi fejleménye. Általában véve azonban elfoga
dott álláspont az, hogy a szülői ösztön és a társas
ösztön két különböző önálló eredeti, primár-ösztöne 
az embernek. Úgy az állatvilág, mint a primitiv em
berek világának a megfigyelése arra juttatta a tudo
mányt, hogy az emberben van valami veleszületett 
ösztön, a mely arra készteti az embert, hogy ember
társával társuljon. Ez a társasösztön, a vonzódás 
ösztöne, A  psychologusok némelyike szerint ez a 
nemi ösztönből eredt s nem prímárösztön. Ribot mu
tatta ki azonban, hogy a társulás ösztöne az első, az 
eredeti és tőle teljesen független a szaporodás ösz_ 
töne, a mely a faj fentartására irányul; az anyai 
ösztön, a mely arra irányul, hogy az újszülött magza
tot gondozza és ápolja, ennek a kettőnek az együttes 
működése. Az ember előbb volt társa a másiknak, 
még mielőtt családokban egyesült; az ember erede
tileg hordákban, csoportokban élt, a melyben a 
szülő és gyermek vegyesen volt elkeveredve és a 
családi élet, a család érzelme csak egy magasabb 
fejlődési foknak az eredménye. A  tudomány foglal
kozott azzal a kérdéssel is, hogy a családalakítás a 
nő műve-e vagy a férfié? Matriarchatus vagy patriar- 
chatus-e a család ős alakja? A  nő vagy a férfi ki- 
vánta-e biztosítani hitvestársát és gyermekeit maga 
számára? Ezt a kérdést feltétlen bizonyossággal el
dönteni alig lehet. Lehet, hogy sok esetben a nő jutott 
arra gyermekei ápolása közben, hogy őket magának to
vábbra is megtartsa. Lehet az is, hogy másutt a férfi ki_
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vánta gyermekeit és nejét magának biztosítani. Ezek 
a kérdések talán mellékesek is az erkölcsiség fejlő
désének szempontjából, a fontos csak az, hogy a csa
lád már magasabb fejlődési fok, a mely az erkölcsi 
érzelmek teljes összegét, azoknak teljes és tökéletes 
egyensúlyát, együttműködését követeli meg.

A  család a társadalmi élet előkészítő periódusa, 
a társadalom anyaméhe, melyben a leendő socialis 
egyén, a socialis embryo fejlődik. A  szeretet compIl
káit érzelme táplálja ott ezt az embryót s teszi őt 
majd&n socialisan életképessé: az itt előálló fejlődési 
zavarok okozzák, hogy van socialis koraszülött, ké
sőszülött és torzszülött. A  család nem sejtje a társa_ 
dalomnak, a mint azt mondani szokták, hanem már 
egy magasabb fejlődés eredménye, magasabb kép- 
ződmény, a melynek a czélja a szeretet comlikáltabb 
öszetettebb érzelmével adni meg a gyermeknek az 
erkölcsi fejlődés további lehetőségének alapját. A  
társadalmi élet eleme azonban kevesebb, mint a csa
lád, ez az elem socialis ösztön, az embernek az a ve
leszületett ösztöne, hogy a másikkal társul. Ez a sze_ 
retet érzelmeinek alapeleme, a melyhez a többi emo- 
tio társul. így a nevelő szeretet egy magasabb, compli- 
káltabb érzelem, a mely a családi élet fokán alakul
k* teljesen. ,

Az erkölcsi eszmék kifejtésénél láttuk, 
hogy a családnak, az érzelmek fejlesztésére irá
nyuló munkája a társadalom fejlődésére, az erkölcsi
i g  kifejlődésére akkor értékes, ha az a viszonosság 
elvén alapufc A  család a társadalmi fejlődésnek az a 
foka, a hol a gyermek megtanulja a jót, jóval, a rosz- 
szat, rosszal viszonozni. Az a kölcsönhatásű mód, az 
a lelki működés, a melylyel a szülői szeretet, a ne" 
velő szeretet lehetővé teszi, hogy a gyermek erkölcsi 
fejlődése a viszonosság fokára emelkedjék a sym- 
pa+hia, az együttérzés. A  család ott emelkedik az er
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kölcsi fejlődés megfelelő fokára, a hol ez a sym- 
pathetikus tevékenység létesült.

Mit értünk sympáthia alatt? E kérdésre a psy- 
chologusok nem adnak egyértelmű feleletet. Jodl59) 
sympathia alatt ugyanazt érti, a mit német szóval 
Mitgefühl-nek, vagyis együttérzésnek nevez; James6U) 
a sympathiát külön ösztönnek, emotiónak tartja. Leg- 
elfogadhatóbbnak látszik azonban e részben is Mac 
Dougall5*) nézete, a ki a sympathiát az ember általá
nos veleszületett tendencziájának (generál innate ten_ 
dency) és nem ösztönnek tartja, mert a sympáthia 
összetettebb lelki jelenség, mint az ösztön. Sym
páthia alatt értjük azt a jelenséget, hogy az ember, 
ben valamely érzelem támad fel az által, hogy más 
emberben vagy teremtményben valamely ösztön ki
fejezését veszi észre. Ezt a folyamatot nevezzük 
sympathetikus inductíonak. A  csoportokban élő 
állatoknál lehet tapasztalni, hogyha a nyájnak, csor
dának, falkának valamelyik tagja félelemkiáltást 
hallat, ez felkelti a csoport többi tagjában a menekü
lés ösztönét; csoportokban vadászó állatok, kutyák 
vagy farkasok közül egyik meglátja az üldözött vadat, 
hangosat nyekken és a többiben is feléled a vadászat 
ösztöne; az alpesekben legelő tehénnyájban, egyik 
állat valami szokatlan dolgot vesz észre, kíváncsi
sága feléled, hirtelen meghőköl és ez felkelti a többi
ben is a kíváncsiság ösztönét: összecsődülnek a kö
zelgő turista felé. A  sympáthiának ez a nyers for
mája az az összekötő anyag, a mely az állati társa
dalmakat összefűzi, ez teszi a csoport tagjait egymás
sal harmonikussá és ez kelti fel a fejlődés során a 
társadalmi élet első előnyeit addig, a míg az 
íntelligenczia még hiányzik. Az emberi sym_ 
páthia a gyermekkorban szintén ily egyszerű 
módon jelentkezik: a gyermek sírást lát és azt
szomorú arczczal viszonozza, a félelmet a fé-
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lelem, a kíváncsiságot a kíváncsiság ösztönével 
viszonozza; legjellemzőbb, mikor a gyermek kedve- 
seri mosolyog arra, a ki ő reá mosolyog. A sympá- 
thétikus inger és viszonzás tehát az a lelki módszer, 
a melylyel a szülői szeretet a nevelő szeretet, a csa
lád életében él és működik. A  sympáthia idézi elő 
a gondolatoknak és érzelmeknek szülő és gyermek, 
nevelő és növendék között egy olyan közösségét, 
együttességét, összhangját, a melyben a gyermek 
lelke magát kellemesen érzi. így létesíti a 
szeretet azt a helyzetet, a melyben a nevelő 
igaz érdeklődéssel viseltetik növendéke iránt, 
őszinte részvéttel kiséri gondolatait és érzel
meit, gondozó előrelátással segíti szükségletei
nek és vágyainak kielégítésében. A  szives” köl
csönösség az az érzelmi állapot, a melyben a szere
tet érzelmét alkotó primárelemek a sympathia út
ján a gyermek és a szülő között bizalmas megértést 
létesítenek. Járassuk gyermekeinket lelkileg is házi
kabátban, kényelmes otthoni köntösben, ez a szeretet 
művészete; ott, a hol a gyermek mindig keménygaL 
lérban és frakkban kénytelen szülei s nevelői előtt 
megjelenni, nem fejlődhetik ki igaz belső kölcsö
nösség.

Á bizalmas közlés és a megértés létesítésének ter
mészetesen még van egy igen nagy nehézsége, a mely 
némely egyéniségnél észrevétlenül eltűnik, más nevelő 
egyéniség pedig rajta hajótörést szenved. A  felnőtt 
es a gyermek sympáthetikus közeledésének alapfel
tétele az, a mit az értelmi nevelés terén már régen 
beláttak és a melyet a tanítás didaktikája már ré
gen megvalósított, a mióta az elemi oktatás létesült, 
hogy az elemi oktatás módszere más, mint a felnőt- 
ek tanításáé. Ma már senkinek sem jut eszébe kö

zépkori módon gyermekekkel szövegeket magol- 
tatni, hanem a gyermek egyszerű érzeti és képzeti
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életéhez leereszkedve igyekeznek vele a fogalmakat 
megértetni. Az érzelmi élet terén azonban a belátás 
még nem haladt ennyire; a legtöbb felnőtt azt hiszi, 
hogy a szeretet, gyűlölet, hála és hálátlanság érzel
mei a gyermekben ugyanolyanok és épen úgy nyilvá
nulnák, mint ő benne és nem számol azzal, hogy a 
gyermek lelkében is csak bizonyos primárérzelmek 
szervezetlen csoportosulása él. Gyakran halljuk 
a gyermekvédelem munkásaitól, hogy 11 12-eves 
gyermek hálátlan, részvétlen és ezek nem gon_ 
dóinak arra, hogy a gyermek érzelmi életében a 
hála és a részvét még korántsem azon a fejlődési to
kon lévő érzelem, mint a felnőttnél. A  ne
velőnek tehát az érzelmek sympathetikus ál
lapotának létesítésénél le kell ereszkednie a gyer
mek primitív, egyszerű érzelmi fokára. Ezért latju , 
hogy a primitív földmíves, iparos sokszor inkább ké
pes megvalósítani ezt az érzelmi közösség állapotát 
a gyermekkel, mint némely magasabb intelligencziáju 
ember; és ez a hibája nagyon sok tanítónak és neve
lőnek, hogy a gyermek érzelmi életének ezeket a 
kis elemeit nem tudja belátni és így az ő érzelmei a 
gyermek lelkében nem találnak a sympathiára vl- 
szonzást0

A szülői szeretet fogyatékosságai ezek szerint 
nem annyira abból erednek, mintha a szülői szeretet 
érzelme teljesen hiányoznék az apában vagv anyá
ban, hanem, a mint azt fentebb részleteztük, a primár- 
érzclmek összeolvadása, complikálódása alkalmával 
egy vagy más ösztön jön olyannyira túlzottan e 
térbe, hogy a másikat fogyatékossá teszi és így ez 
a fogyatékos vegyület kedvezőtlen hatással van a 
gyermekre és erkölcsileg nem helyes viszonzásban 
részesül. Kriminalpaedagogiai laboratóriumomnak 
alig van érdekesebb és fontosabb megfigyelési te
rülete, mint a szülői szeretet lelki chemismusa s alig
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nyújt valami a gyermekek hibáiról jobb felvilágosí
tást, mint a szeretet analysise. Természetesen itt 
hiányzanak a lombikok, retorták és reagentiák, ha
nem maga a megfigyelő egyéni tapasztalata s ön- 
megfigyelése az egyedüli eszköz, a mely azonban ha
sonló eredményeket ér el, mint a természet erőinek 
vizsgálata.

A  szülői szeretet teljes hiánya fordul elő azok
ban az esetekben, a hol csupán a fajfentartási ösz
tön van meg; az anya megszüli gyermekét s elhagyja. 
Vannak állatok, a melyeknek az életük csak addig 
tart, míg tojásaikat lerakták; más állatfajok petéiket 
lerakják, rögtön tovább mennek és a peték leg
nagyobb része gondozatlanul elpusztul. Az emlős ál
latok kicsinyeiket addig gondozzák, a míg azok ma
guk tudják magukat ápolni és táplálni. Az előbbi 
eretekben csupán a szaporodási ösztön működött, itt 
már a társasösztön is szerepel. Az embernél viszont 
vannak esetek, a hol ez a szülői ösztönben nyilvá
nuló gondozó viselkedés teljesen hiányzik; van 
anya. g ki gyermekén túlad, gyermekét teljesen el- 
hagyja és beteges állapotokban, leggyakrabban a 
puerperium állapotában a gyermeket megöli. Van 
olyan emberi anya is, a ki nyomban túlad gyermekén; 
de ilyen az is, a ki ugyan megtartja és neveli, de nem 
érezí másnak, mint nemi ösztöne kielégítése produk
tumának. Ezzel szemben látunk eseteket, a hol a sza_ 
porodási ösztön természettől fogva nincs meg, a nő
nek gyermeke nincs, mindazonáltal nagy szeretettel és 
odaadással ápol és gondoz rokon vagy idegen gyer
meket, ennek hiányában valami kis állatot, kutyát, 
macskát, papagályt vagy kanárimadarat. A  gyermek 
esete és sorsa a szülői szeretet teljes hiányánál előre
látható: az elhagyatott és elzüllött csavargógyerme
kek erkölcsi romlására számos esetben ez az ál
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lapot még sokkal elhatározóbb és korlátozóbb hatás
sal van, mint számos testi vagy lelki kóros díspositió. 
A szülői szeretet hiánya a legkárosabb socialís dis- 
positió, a mely az ember életén véres fonálként hú_ 
zódik végig; ellenben, a hol minden nemesebb emberi 
érzelem kiveszett, ott a szülői szeretet nyoma marad 
meg legtovább: a legmegrögzöttebb gonosztevőt is 
csak az bírja sírásra, ha jó anyját emlegetjük neki.

A szeretet rendellenességei a szülő és a gyer
mek, a nevelő és a növendék érzelmi közösségének 
fogyatékosságaiból vagy rendellenességeiből szár
maznak. Az elváltozások első csoportja azok az 
esetek, a melyekben a gyermek érzelmei, gondolatai 
vagy el vannak nyomva, vagy teljesen el vannak ha- 
nvagolva, a gyermek leikével senki nem fog’alkozik. 
Ide tartozik elsősorban az elnyomott, szomorú gyer
mek typusa: azé a gyermeké, a kinek szülője egész 
nap munkában van, a gyermek pedig otthon egyedül 
vagy kis testvéreivel a lakásba bezárva tölti nap
jai*; a kaliczkába bezárt állatok sorsánál rosszabb 
ezeknek a szegény gyermekeknek a sorsa, egész ér
zelmi életük teljes sivárságban fejlődik és gvakran 
tehetetlenségükben megsértik vagy a kálvhából kieső 
tűzzel elégetik magukat. De ide tartozik a tehető
sebb osztályból való szülőnek az a gyermeke is, a ki 
szüleitől nem kap mást, mint rendreutasítást, figyel
meztetést és elnyomatást. Ezeknek az elnyomottlelkű 
gyermekeknek a fantáziája gyakran terjedelmes és 
változó, mintha a gyermek lelke a lélek belső változa
tosságával akarná pótolni azt, a mi az életből neki 
megtagadtatok. Ez a jelenség az elnyomott népek 
lelkületéhez hasonló. Humboldt Sándor, a nagy ter
mészettudós a caxamarcai fensíkról szóló mexikói 
útleírásában leírja, hogy őt a 17-éves Astorpílco kí
sérte, a kinek családja rettenetes természeti mos- 
tohaság között és rabszolgai elnyomatásban élt. A
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fiú csodálatos, ragyogó fantáziával beszélte el, hogy 
olt, a Hol jártak, a föld alatt aranyútvesztők és arany- 
folyosók között vezet az út az Inkák csodás aranyos, 
kertjeihez, a hol aranyfák aranyágaktól s gyümöl
csöktől ragyognak, madarak az ágakon énekelnek s 
ott pihen aranynyal drótozott fa alatt az Inkák őse. 
Humboldt kérdezte tőle, hogy miért nem ásnak a 
föld alá, hogy megnyissák ezeket a csodás utakat 
és ezzel enyhítsenek nyomorukon? A  fiú az elnyo
mott ember csendes lemondásával azt mondotta, 
hogy szigorú tilalom zárja el őket attól, hogy a gyö_ 
nyörűség országát megtekintsék és ha az aranyágak 
gyümölcse az övék is lenne, a fehér szomszédok gyű
lölnék és bántanák őket.61) A  külváros poros, piszkos 
utcái tömeglakásaiban, de néha a gazdagok palotái
ban is találkozunk ezzel az Inkák kincséről álmodozó 
gyermektypussal, ott azonban a kincs és drágaság 
nem a föld alatt, hanem a füstös levegőben, a fan
táziában van; érzelmeit, gondolatait a szülő és a 
nevelő érzéketlensége és szeretethiánya zárja el a 
való élettől és utalja a gyermeket arra, hogy a fan
tázia szertelen játékaival gyógyítsa szomorúságát. 
Itt kellene az iskolának pótolni a szülői szeretetnek 
a socialis nyomorral összefüggő hiányát; az ily gyer
meknek több és jobb összetételű szeretet kellene, 
mégis rendszerint az iskolában is rosszabb minőségűt 
kap, mint szerencsésebb körülmények között szüle
tett társai. Alig kell azután messze menni, hogy 
megértsük azt. hogy adott körülmények között az 
ily elnyomott lélek csapongó fantáziája könnyen vi
heti a gyermeket oly utakra, a melynek bűncselek
mények elkövetése a vége.

A viselkedés egy fontos elváltozása, a mely a ne
velő szeretet hiányának részbeni következménye, a 
hazugság. A gyermekpsychologusok közül különösen 
az amerikai Stanley Hall29), külön tanulmányokat

Kármán : A gyermekek erkölcsi hibái. 12
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szentelt a gyermekek hazugságainak és finom analy- 
sissel kimutatta azt, hogy a gyermekek hazugságai 
között rendkívül sok megkülönböztetést lehet tenni 
a szerint, hogy a hazugság milyen tényezőkből szár
mazott. De nagyon fontosak a hazugság keletkezé
sének megértésére azok a kutatások, a melyeket az 
ethnographusok és socialpsychologusok, elsősorban 
Westermarck62!, a primitív népek körében tettek. 
Számtalan adattal lehet b;zonyítani azt, hogy a czi_ 
vilizálatlan népek általában véve kiválnak avval, 
hogy szeretik az igazságot. A primitív népek, ép úgy 
Indiában, mint Dél-Amerikában, Ausztráliában, erő
sen hajlanak arra, hogy igazat mondjanak és termé
szettől fogva nincs hajlandóságuk a hazugságra. 
Vannak népek, a melyekről meg van írva, hogy em
berölést könnyebben követnek el, mint hazugságot. 
Dél-Amerikában, a Sierra Leona vidékén és Indiában 
a kutatók azt tapasztalták, hogy mennél beljebb ha
tolnak az ország belsejébe, vagyis minél inkább ma
gukra hagyatott népre bukkantak, annál érintetle
nebb volt ez a nép mindennemű hazudozástól, álala
koskodástól és képmutatástól. Meg lehetett állapí
tani, hogy a ravaszság és képmutatás akkor kezdő
dött a vad népeknél, mikor ezek a kultumépekkel, 
idegenekkel jutottak érintkezésbe. Az ilyen népek
nél az idegenekkel való érintkezés volt káros befo
lyással az ember lelkületére és a vad népeknek el
térése az igazmondás útjáról egyenesen az idegenek
kel való érintkezés eredményének tudható be. Más 
helyütt viszont azt tapasztalták már a primitív népek
nél is, hogy a hazudozás és ravaszság azoknál a né
peknél lép fel, a melyeket törzsfőnökei kegyetle
nül elnyomnak; ezek a népek főnökeikkel szem
ben alázatosak és hazudozók, ellenben a teljes ide
gen európaiakhoz vonzódnak és azokhoz őszinték.
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Tehát — és ez a pessimístáknak szól — az ember
nek a szeretet és őszinteség eredeti tulajdonsága. 

Úgy ezek az adatok, mint a gyermeki lélek fej
lődésének pontos megfigyelése bizonyítja azt, hogy a 
gyermek, ha minden befolyásolás nélkül, önként be
szél, nem hazudik, a gyermek nem született hazu- 
dozó, Compayre azt mondja56), hogy ha a gyermek 
nem kerül rossz befolyás alá és ha nem kellene neki 
az elnyomatás és kényszer folytán az álalakoskodás
hoz menekülnie, rendszerint maga volna a nyíltság és 
igazság. Az a szülő, a ki a szeretet érzelmében nem 
az őszinteséget, az érzelmeknek a közösségét tolja 
előtérbe, maga idézi elő azt, ha gvermekei hazudnak. 
Van szülő, a ki büszkeség, dicsekvés tárgyát 
látja a gyermekében és az egész viselkedésének a 
gyermek iránt az a czélja, hogy a gyermekkel tündö
köljön; az ilyen szülő maga idézi elő azt, ha a gyer
mek ravaszsággal és hazudozással talál ki minden
féle dolgokat, a melylyel magát szülei előtt kiváló 
színben tünteti fel. De ép így fog járni az a szülő, 
a ki gyermeke tettei fölött hamar haragba jő, a 
gyermek, okait, indokait nem kutatja, a haraggal és 
bántalmazással a gyermek szeretető helyett gyűlö
letét idézi fel s a gyermeket arra bírja, hogy olyan 
dolgokat találjon ki, a melylyel tettét takarja és szé
pítse, A rossz befolyások között, a mely a gyermeket 
hazugságra veszi, legtöbbször maga a szülő áll előtér
ben, mint rossz példa, bár a legtöbb esetben teljesen 
akaratlanul és öntudatlanul. Hány ember szoktatja 
ahhoz a kis gyermekét, hogyha látogató jön, tagadják 
le, hogy az apjuk vagy az anyjuk otthon van; hány 
szülő van, a ki gyermeke iskolai mulasztását a tanító 
előtt hazugsággal takarja és hány szülő van, a ki a 
gyermekét arra tanítja, hogy némely embernek igazat 
kell mondani, másnak pedig hazudni kell. A  felnőtt 
ember azt hiszi, hogy ezeket az apró hazugságokat,
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ép úgy mint ő, a gyermek nem fogja lényegesnek te_ 
kinteni és azt is hiszi, hogy megérti azt az okot, a mi 
a conventionalis hazugság mögött van; a gyermek 
azonban mindenből csak annyit ért, hogy a szülő sem 
mond igazat és ő is azt teheti.

A  szülői szeretet hiányára vezethető vissza igen 
számos esetben, egyéb complicatick mellett, a gyer
meknek leggyakoribb bűncselekménye: a lopás. A  
gyermeknek vágyai, kívánságai vannak; az a gyer
mek, a kit szülője vagy nevelője a szeretet közlé- 
kenységével nevel, a legkülönösebb és a leglehetet
lenebb vagyait közölni fogja szülőivel. Rendkívül 
gyakori eset, hogy a gyermekek kisebb lopást kö
vetnek el; mikor kiderül, a szülő azzal védekezik, 
hogy ő nagyon szívesen megvette volna a gyermek
nek azt, a mit ellopott, de a gyermek rossz és lop. 
Ilyen lopásoknak gyakran egyéb oka nincs, mint 
hogy a gyermek sohasem jött abba a helyzetbe, 
hogy kívánságát szülőjével közölje. Nem hinné el az 
olvasó, hogy a gyakorlatomban mily gyakori az az 
eset, hogy megkérdezem a szülőt, vesz-e néha a 
gyermekének játékot, czukrot vagy más apróságot és 
a szülő stereotyp felelete az, hogy nem vett neki, 
de a gyermek nem is kért ilyet! Egész nyilvánvaló, 
hogy a gyermek lopásának nem ez lesz az egyedüli 
oka, hiszen a mint látni fogjuk, a bűncselekmények 
okai a nevelés egyes feladatainak az elmulasztása 
által pontról-pontra halmozódnak, de annak, hogy a 
gyermek maga vesz el valamit, mindenesetre gvakori 
oka lehet az, hogy rendes úton nem tudta megsze
rezni.

A  sympathía és a vele járó közlékenység már 
az állatvilágban is a fő összetartó kapocs az élő
lények között. A  gondolatok és érzelmek közösségé
nek mindennemű hiányossága tehát a socialis kap-
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csolat meglazulására vezet vissza. A  családi kap
csolat, a socialis fejlődés magasabb alkotása, a 
melyet a hordáikon való tartózkodás előz meg. 
A hol tehát azok a magasabb lelki fejlődmények, a 
melyek a család életét biztosítják, lazulnak, ott a 
család felbomlása, a család feloszlása áll elő és a 
társadalom állapota visszacsúszik a hordák fejlődmé- 
nyi fokára. Ezzel magyarázható meg az a tünet, hogy 
a gyermek, a ki forma szerint családban él, otthon 
nem marad, az utczán, sétatereken vagy üres telke
ken hasonkorú, vagy nagyobb társaival áll össze, 
csoportokat alkot és ezekben a csoportokban és 
bandákban követ el azután kisebb-nagyobb csínye
ket és rendetlenségeket. Ennek a folyamatnak a ma
gyarázatát a paedagogusok rendszerint abban keresik, 
hogy a gyermekben rossz hajlamok vannak, a mely 
a tisztességes családi környezetből a züllött gyer
mekek közé vonzza. Lélektanilag azonban a mi ma
gyarázatunk a helyes: a gyermek nem találja meg 
otthon azt az atmosphaerát, a melyben a gondolatok, 
érzelmek, vágyak összhangzóan vegyülnek, a mely
ben szellemi és lelki közösség van és más lelki kö
zösségek után vonzódik a maga primitív lelkülete 
szerint. A  figyelmes szemlélő észre fogja venni azt, 
hogy a mi társadalmunkban számos család van, sok
szor a legmagasabb körben, a melyek nem sympa- 
thetikus lelki közösségen alapuló családi társadal
mak, hanem azok csupán szaporodási és táplál
kozási közösségek; a házasság czélja nem más, 
mint gyermekeket nemzeni, ruházkodni és táplál
kozni s minden tevékenység csupán erre van irá
nyozva; sokszor ezek a családok a legnagyobb jólétben 
élnek, de megesik, hogy a gyermek cselédekkel, szol
gákkal vagy lerongyolódott, elzülött gyermekekkel áll 
össze és azok között érzi jól magát; ilyenkor a szülők
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az orvos segítségével valami belső, veleszületett elfa. 
jultságot vélnek a gyermekben felfedezni, holott az 
elidegenülés egyedüli oka az, hogy tulaj donképeni 
társas közeledés gyermek és szülő közt soha nem 
volt, hanem apa és gyermek lelkileg egymástól min
dig idegen volt, ellenben a cselédségben inkább 
megvolt a sympathetikus reactío. Figyeljük meg ala- 
posan úgy az alsóbb, mint a legfelsőbb társadalmi 
körök családi életét: az állatok táplálkozási közös
ségétől kezdve a hordák és törzsek, a matriarchatus 
és patriarchátusig, a béna- és motaházasságig, a több- 
nejüség és többférjüségig a család összes lelki jelen
ségeit, a melyek a fajfejlődés során felmerültek, a 
mi „törvényes házasságiunk keretében fel fogjuk 
találni; vájjon a család dissociatiojára s a gyermek 
elszakadására nem ezek a rudimentáris állapotok ve
zetnek-e?

A  szeretet túlzásai, a melyek a gyermek erköl
csi fejlődésében gyakran a legsúlyosabb zavarokat 
okozzák, szintén azzal magyarázhatók, hogy a sze
retet érzelmét alkotó egyes elemek nem állnak egy
mással összhangban és arányban és ezért egyik, vagy 
másik szülői tevékenység túlzottan előtérbe toló
dása kelt a gyermek lelkében meg nem felelő viszon
zást. A  szülőnek tulajdonképen kétféle viselkedése 
van a gyermek érdekében. Az egyik: a gyermeket
ápolni, gondozni, hogy életképes legyen. Erre irá
nyul a szülői ösztön és a védekezés ösztöne. A  másik 
feladata a szülőnek a gyermek nevelése és irányí
tása, őt képessé tenni arra, hogy az életben majdan 
önállóan megállja a helyét. Ez a két tevékenység bi
zonyos tekintetben egymással nehezen egyeztethető 
össze, sok esetben egyenesen egymásnak ellent
mondó. Ha a szülő a gyermeket annyira gondozza, 
beczézi, támogatja, hogy mindent a gyermek helyett
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tesz és cselekszik, akkor a gyermek elveszti azt a 
képességét, hogy maga is képes legyen magáért cse
lekedni. így áll elő az elkényeztetett, elrontott gyer
mek typusa, a kit otthon a szeretet túlzásaival elké
nyeztettek, a ki azután az életben helyét nem állja 
meg, az életet oly könnyűnek hiszi, mint a milyen 
könnyű és kellemes volt gyermekkora az anyai sze- 
retet kényeztető melegében. A  legjellemzőbb ezekre 
az esetekre az, hogy az ilyeténkép elkényeztetett 
gyermek egyenesen olyan cselekedeteket visz végbe, 
a melylyel az őt kényeztető szerető szülőt megszo. 
morítja; sokszor az az elkényeztetett, beczézett gyer
mek lesz az, a ki nemcsak, hogy elkeseríti szülőjét, 
hanem egyenesen szülői ellen cselekszik, meglopja, 
megcsalja őket, szülőinek ellensége lesz, a ki néha 
még életökre is tör. A  szülők ezen csodálkoznak és 
mikor bajukat előadják, állandó panaszuk az, hogy 
nem értik, hogy gyermeküket annyi szeretettel és 
gyöngédséggel halmozták el és a gyermek ezt 
a szeretetet gyűlölettel és gonoszsággal viszo
nozza. Az érzelmek lélektana azonban erre 
megadja a felvilágosítást: a szeretet túlzása 
nem engedi annak az érzelemnek a helyes ki
fejlődését, a mely egy magasabb fejlődés je
lensége s a melyről a következő fejezetben fogunk 
szólani, nevezetesen a tisztelet kifejlődését. A  gyer
mek lelke megmarad azon a primitív fokon, a melyet 
a viszonosság jellemez és nem képes arra a maga
sabb fokra emelkedni, a mely az érzelmeket önál
lóan, saját lelki erejével rendezi és az egész családi 
közösséget saját vágyai és kénye-kedve kielégí
tésének eszközéül tekinti. A  túlzás ellenkező
irányban is elképzelhető, a mikor a szülő ̂ annyira 
lelkén hordja a gyermek boldogulását, jövőjét, hogy 
elhanyagolva az ápolást és a gondozást, minél előbb 
arra akarja a gyermeket késztetni, hogy korán on-
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t ó t i i g " - , * 8 k01ián legyCn eHátva az élet képessé- 
f  e lv e l.^ f  ."'V szul° a. gyermeket korán akarja önál- 
lova, eletkepesse tenni; ez a túlzás különösen azoknál 
a gyermekeknél mutatkozik, a kik akár testileg, 
akar szellemileg gyengék és a szülői szeretet (el nem 

meg nem érti a gondozás és ápolás kü- 
a k a r t fei!fda'taiti CSi ™lndAenáron a gyermek haladását 
úlv h ív " 0 °'nk A  SZÜlök leénagyobb része 

c ó rfl 1 iy n -a • hogy a gyermek bizonyos kész- 
hegeket kellő időben megtanuljon, bizonyos iskolá- 
kat pontosan és rendesen, úgy, mint a többi normá- 
hs gyermek elvégezzen. Azonban a gyermek egész
sége, lelki kepessege nem bírja el ezt, a gyermek ideg- 
gyenge vagy gyenge tehetségű, vagy valami más 
tesü baja van; az iskolában megbukik és a szülő 
abbanlatia a szeretet feladatát, hogy mindenképen 
erőszakolja a gyermek tanulását és előmenetelét. A
t2™  aZtKkerÍ 1 -S.Zeretet alatt’ h°éy  a gyenge gyermeket tovább gyötörje a tanulás számára sokszor lehe_ 
tétjén utján, holott a szülő hiúsága, önérzete, esetleg 
a gyermek jövő sorsáért való aggodalom az, a mi őt 
vezerh Az ebből származó confliktusok leírhatatlanul 
változatosak lehetnek; a gyermekek elszöknek, rossz 
tarsasagba keverednek, szülőiktől elidegenednek és 
előáll i az az eset, hogy a gyermek szervezetére tu
lajdonképp a szülői szeretet ferde hatása adta meg 
a karos lökést, a mely magában véve jóindulatú volt, 
de a szervezetben a lehető legnagyobb károkat
. f í  ,e^ tek azok> a melyben a legna

gyobb szülői önfeláldozás sokszor csütörtököt mond;
l a?nra iMeiSetek’ b°gy az ílyen szül0 gyermekéért ma- 
gatielaid^za, a bajt még azzal is tetézte, hogy idő- 
, ott munkaképtelen vagy beteg lett, esetleg meghalt 
es gyermekét megfosztotta szülőjétől.

A  szülői szeretet számos esetben azért okoz el
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változásokat a gyermek lelkében és fejlődésében, 
mert a gyermek lelki szervezetében vannak oly kóros 
állapotok, a melyek folytán a gyermek nem képes nor
málisan reagálni a szülő érzelmének nyilvánulásaira. 
Ezekben az esetekben a nevelő szeretet érzelmének 
egész működése normálisnak mondható, de a gyermek 
abnormitásai folytán ez a normális működés vált ki 
abnormis hatásokat. Az érzelmi életnek kóros elvál
tozásai képtelenné teszik a gyermeket arra, hogy a 
szülői szeretet megnyilvánulásait hasonlóan viszo
nozza; a szülő vagy a nevelő számos esetben nem is_ 
meri fel a gyermekében az érzelmi élet ilyetén elvál
tozásait, más esetekben pedig, ha fel is ismeri, nem 
bir elegendő tudással, hozzáértéssel a gyermek kóros 
lelkének a kezeléséhez. Az érzelmi életnek azok a za
varai, a melyek ilyeténkép a szeretet kellő viszonzá
sára a gyermeket képtelenné teszik, vagy olyanok, a 
melyek a gyermek leikéből belülről jönnek (ilyenek 
a melancholiás, gyengeelméjű, hysteriás gyermekek); 
más esetekben az érzelmi zavar abban áll, hogy a 
gyermek lelkére ható ingerre minőségileg beteges 
reactio származik: az érzelem túlságosan betegesen 
sokáig tart. Az érzelmi élet ezen elváltozásainak egyik 
csoportja a beteges 4ppressio. A  gyermek lehangolt, 
szomorú, a nélkül, hogy erre okot találnánk; egyik 
legfontosabb árnyalata ennek a depressiónak a féle
lemérzetek. A  depressiónak világos testi symptomái 
vannak, a gyermek egész életkedve megcsappan, 
szomorú, levert, öregesnek néz ki, étvágya nincs, 
izmai petyhüdtek, tartása hanyag. Más elváltozása az 
érzelmeknek a betegesen emelkedett hangulat, az 
exaltáltság. A  gyermek érzeteit és gondolatait túl_ 
ságosan jó kedvvel, vígsággal kíséri és törekvéseit, 
igényeit mértéktelenül fokozza- Ez által természete
sen confliktusok álnak elő és haragos, veszekedő je
lenetek ismétlődnek. Más csoportja az érzelmi elvál-
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tozásoknak a beteges izgékonyság. Különösen hyste. 
riás és idegbeteg gyermekeknél fordúl elő ez a nagy. 
fokú izgékonyság, a mely azután rendkívül hamar 
vezet a harag és a düh túlkapásaira. A  gyermeknél 
különösen jellemző az érzelmeknek rendkívüli nagy 
labilitása, a gyermek lelkében a jó kedv és a rossz 
kedv, a vidámság és a harag hirtelen változik; vigyáz
nunk kell arra, hogy ez bizonyos tekintetben a nor
mális gyermeknél is így van, azonban ennek a labili
tásnak is vannak túlzásai, a melyek már betegesnek 
mondhatók. Az érzelmeknek ezek az elváltozásai 
egyes esetekben maguk okozzák a szülői szeretet, a 
szülő, vagy a nevelő, vagy a tanító bánásmódjának a 
kialakulását, más esetekben pedig az egyébként jól 
alkalmazott nevelő szeretet ütközik a gyermek e beteg
ségei folytán akadályokba. Nem lehet eléggé figyel
meztetni minden nevelőt, hogy ezeket a beteges ái la
potokat mindig szem előtt kell tartani és a legkisebb 
gyanú esetén hozzáértő szakértőhöz fordulni. A  zül
lött és bűnös gyermekek legnagyobb tömegénél a fej
lődés zavara ép abból származik, hogy a nevelés első 
stádiumában, mikor a szeretet az uralkodó erő, ezek 
miatt az abnormis állapotok miatt a gyermek olyan 
confliktusokba keveredik, a melyek lelkében a szere
tet helyett a gyűlölet csíráit ültetik el és így kora 
gyermekségükben már a társadalom ellenségeivé 
lesznek.

2. A tekintély rendellenességei.

Az erkölcsi nevelés további eszköze a nevelői te
kintély; ez kiegészítője, folytatója a szeretet munká
jának és viszont a tekintély alapja, nélkülözhetetlen 
előfeltétele a szeretet. Mihelyt a gyermek 3 . - 4  élet
évét elhagyta, a tekintély nevelő hatásának fel kell 
keltenie az ennek megfelelő érzelmi reactiot: a tisz_
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teletet. A  szeretet jelentősége természetesen nem 
szűnik meg, hanem a socialís összhang alaptonusa 
marad: a hol a gyermekben a szeretet a tisztelettel a 
szülő, a nevelő iránt összhangóan létesül, elértük az 
erkölcsi fejlődés következő fokát.

A  nevelő tekintélye két fontos ösztön működésén 
alapul, két fontos ösztön fejlődéséből és változatá
ból jön létre; ez a két ösztön az embernek az az 
ösztöne, a mely más embernek aláveti magát és az 
az ösztön, a mely az embert más fölé emeli. A  magyar 
nyelvben nincs megfelelő kifejezés ennek a két ösz_ 
tönnek a pontos megjelölésére, sőt a német és a 
francia tudomány is az angol kifejezést használja 
evvel a szóval: self-feeling. A  felülemelkedés ösztö, 
nét kíséri a felemelkedés primárérzelme, míg az alá
vetés ösztönét az alávetés primárérzelme kiséri. (An
golul positive self-feeling, negative self-feeling.)58) 
Ebből a két ösztönből származik a nevelői tekintély 
és az általa kiváltott tisztelet, a mely a gyermek en
gedelmességében nyilvánul.

Mindennemű rendhez és szabályhoz való alkal
mazkodás a társadalomban ezen a két ösztönön ala
pul- Már az állati társadalomban látjuk, hogy egyes 
állat a többi felett bizonyos vezetőszerepre tesz szert, 
viszont más állat inkább aláveti magát a másiknak. 
A legprimitivebb módon nyilvánul meg a felemelő 
ösztön a him lónál, a mely izmait kifeszítve, 
fejét felemelve parádézik társainak a szeme 
előtt. Madarak, majmok, a himpáva magát ki
feszítve, felfújva közelednek a nőstény felé. Az 
emberi társadalomban mindennemű elrendezke- 
désnek és mindennemű elhelyezkedésnek az egész 
társadalmi rend törvényszerűségének az az alap
ja, hogy egyes emberek vezetik a többieket és a többiek 
az ő akaratuknak magukat alávetik, nekik engedelmes
kednek. Ez velünkszületett ösztön: mikor az elhagya-
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tóit szigeten Robinson és Péntek találkozott, egyik 
nyomban a vezető volt, a másik a vezetett. A  család,* 
társadalom és az állam rendje lényegében ezen ösz
tönökön alapúi, ennek az ösztönnek a helyes tovább
fejlesztésén és eszméletessé tételén; az a boldog csa
lád és boldog társadalom, a hol a vezetőik az alájuk 
helyezetteken bölcsen tudnak uralkodni és a hol az alá
vetettek a felsőbbségnek szívesen engedelmeskednek, 
mert tudják, hogy az javukat szolgálja. A  társas élet 
legnemesebb érzelmei: a büszkeség, alázatosság, sze_ 
rénység, odaadás, türelem, törekvés, elszántság, bá
torság ezen az ösztönön alapulnak vagy azzal vannak 
összefüggésben és ennek az elferdüléseiből származik 
a hiúság, a dicsvágy, a vakmerőség, másfelől a gyá
vaság, az önbizalom hiánya; ennek az ösztönnek a 
kóros elváltozásai a nagyzási mánia és az elmebajos 
önkicsinyítés. Egész kétségtelen mindebből, hogy en
nek a két ösztönnek az emberekben való megfejelő 
fejlesztése és az ebből folyó magasabb érzelmek ápo
lása és összhangzóvá tétele a nevelésnek elsőrangú 
feladata.

A  lelki tevékenységnek az a neme, a mely a te
kintély hatalmát az alávetett felett és az alávetettnek 
a meghajlását, tiszteletét a tekintély előtt létesíti: a 
suggestió. Suggestio alatt hétköznapi értelemben és a 
közbeszédben rendszerint azokat az eseteket értik, a 
hol a beteges idegzetre való hatásról van szó és kü
lönösen a hypnosis eseteit értik ez alatt. A  mai psy- 
chologia és paedagogia azonban a suggestiónak normá
lis egyénekre való hatásaival is foglalkozik és meg
állapította a suggestibílitás különböző fokozatait a 
normális felnőttre való hatásától kezdve a beteg 
egyénre való hatásokig; a suggestió állandóan 
működik az egyes emberi lelkek között és végtelenül 
nagy és beláthatatlan jelentősége van a társadalmi 
tudományok és így a nevelés terén is. A  suggestió
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definitója ily normálpsychologiai értelemben nehéz. 
Mac Dougall58) definitiója szerint a suggestio az em
beri lelkek közlekedésének az a módja, a melynek az 
az eredménye, hogy a suggerált egyén meggyőződés
sel fogadja el a vele közlött szándékot a nélkül, hogy
ennek az elfogadásnak megfelelő logikai alapja volna.
Ily értelemben a suggestio beszéddel, de mozdulatok
kal is eszközölhető. Lényege az, hogy egyik egyén 
egész agy- és idegrendszeri működése alá van vetve 
a másikénak. Azoktól az esetektől eltekintve, a hol az 
agy, hogy úgy mondjuk nem teljes eszméletes álla
potban van, mint a hysteria, hypnosis, alvás és kifá
radás eseteiben, a suggestiónak háromféle módját kü
lönböztethetjük meg; egyik az az eset, mikor valaki
nél hiányzik az ismeret és tudás azokra a tényekre 
vonatkozólag, a melyekre a suggestio vonatkozik; 
második eset, mikor a suggeráló egyén parancsoló 
karaktere van hatással a médiumra; végül harmadik 
esetben a suggestio alanyánk bizonyos veleszületett 
dispositiói és jellemsajátságai teszik lehetővé a sug- 
gestiót. A tudomány, a vallás, a hit és a meggyőző
dés az emberek között mindig a suggestio erejével 
terjedt el; az uralkodók és vallásalapítók tekintélye 
ezen alapult. A  suggestio erejével terjedtek el a régi 
babonák ép úgy, mint a haladottabb világ nagy fel
fedezései és meggyőződései.

A gyermek mindenesetre ama lelkes lények közé 
tartozik, a mely nagyon suggestibilis; először 
azért, mert hiányzik benne a positív tények teljes 
tudása és a tudás systematikus szervezettsége; o 
vábbá mert a szülő és a nevelő testileg is nagyobb 
volta, ereje, tudása és mások előtt való tekintélye 
felidézi a gyermekben az alávetés ösztönét és a gyer
mek lelkét receptívvé teszi; ezért van az, hogy a gyer
mek oly gyorsan és rohamosan elsajátítja társadalmi 
környezetének tudását, hitét és különösen érzelmi vi
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lágát. Ez a suggestibilitás a legnagyobb érték a he
lyesen berendezett nevelés, a helyesen és okosan ve
zető szülő és nevelő számára és a gyermek erkölcsi 
fejlődése számára. Jó környezetben a helyes és a ter_ 
mészetes az, hogy a gyermek a suggestío módján 
vagyis minden logikai megértés nélkül, minden okos
kodás és indok nélkül fogadja el mindazt, a mit a 
szülői tekintély reá suggerál; ez a tekintély szerepe 
az első gyermekkorban. De ebből következik, hogy a 
gyermek lelkének ez a szerkezete és a lelki közle
kedésnek ez a berendezése a legnagyobb veszedelem 
azokban az esetekben, a hol a suggestio útján ható erő 
rossz ismereteket, rossz hiteket és rossz érzelmeket 
suggerál a gyermek leikébe. Hogy tehát a szülői és 
nevelői tekintély hatásait a gyermekre megértsük, 
minden esetben pontosan meg kell állapítanunk ennex 
a suggerálásnak a dynamíkus változatait.

A  tekintély tehát lelki hatás és csupán lelki hatá
son, a szellem fensőbbségén alapszik; a léleknek oly 
szervezeti tulajdonsága, a mely külön szándékos roes- 
terkedő intézkedésekkel meg nem szerezhető; külső
ségek, mint a testi erő, fenyegető magatartás, magas 
hanghordozás a tekintélyt egyáltalán nem biztosítják. 
Igaz alapja az ész fensőbbsége és tájékozottsága, a 
mely gyorsan határoz az alkalmak és eshetőségek kö
zött és ingadozás és szeszély nélkül egyenlő mérsék
lettel és öntudattal intézkedik. Az igazi teKintély 
suggestiv ereje abban áll, hogy a természetes hatalom 
erejével nehezedik a gyermek lelkére- A  primitív em
ber előtt a természet nyilvánvaló, szemléltető erői 
keltenek félelmet és tiszteletet. A  gyermek primitív 
lelkére is a nevelő akkor hat igazi tekintélylyel, ha a 
nevelőben valami ilyen természetszerű hatalmat lát, a 
mely nem ismer akadályt és minden egyes esetben 
sikerre vezet. Sehol sem látjuk ezt jobban, mint az 
erkölcsileg veszélyeztetett gyermeknél, a midőn érde_
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kében pártfogó tevékenységet végzünk. Nincs nagyobb 
hiba, mint ha a gyermek ügyében intézkedő hatosag 
vagy pártfogó személy a gyermeknek ígér valamit es 
azt kivinni nem képes. Naponta látjuk és halljuk, hogy 
jótékony emberek a legjobb lelkülettel ruhát, állást, 
segítséget helyeznek a szegény gyermeknek kilátásba, 
de nincs nagyobb leromlása a tekintélynek, mint ha a 
gyermek azután látja, hogy az illető felnőttnek nincs 
ereje és hatalma ahhoz, hogy a mit ígért, meg is tegye, 
így a tekintély suggeráló hatása elvész Ellenben a 
legelzüllöttebb, elhagyatottabb és az elet áltál meghur- 
czolt gyermek leikül étét erős kapocscsal lehet maáu  ̂
hoz fűzni, ha az érzi, hogy erőnk is van az o érde
kében cselekedni. A  ki ezt megpróbá ta, tudja hogy a 
gyermek messzi földről, a külvárosok végéről hóna
pok és évek múlva is felkeresi az embert, a ki egyszei 
megmutatta, hogy érdekében cselekedni tud. Az ilyen 
cselekvő tekintély messze felülmúlja annak a tekin
télyét, a ki oktat, prédikál vagy fenyeget; es oly erős
lelki kapcsot létesít a nevelő lelke es növendéke haj
landósága között, a melynél a közeliét vagy a távoliét 
is a legtöbb esetben meglehetős közömbös.

Az ember fejlődése során az a környezet a hol 
az ember először érzi a tekintély erkölcsi jelentőse
dét a hol először olyan szervezetben el, a melyDen 
minden egyesnek és így neki is általános érvényű kö
telező elvek szabják meg alávetettséget es társadalmi 
helyzetét: az iskola- A  gyermekévekre következnek a 
tanulóévek. Az iskola az első társas összetétel, a 
az ember abba a helyzetbe jön, hogy maga 
másnak alávesse, másnak a kedveert uralkodjék, ma
gának társakat és ellenfeleket szerezzen, erejet össze 
mérje, társaival versengjen, közöttük vezető szerepet 
vigyen. Az iskola az a hely, a hol a gyermek szer
vezetten és tudatosan találkozik a törvenyesseg erköl
csi formáival. Tapasztalja azt, hogy egy es ugyanazon
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tárgy vagy személy majd jó, majd rossz hatással 
lehet reá, gyakran kellemes benyomások kellemetlen
séget szülhetnek és pillanatnyi fájdalom vagy ön
megtartóztatás örömnek kút forrásává válhatik. Az 
iskola feladata tehát a gyermek lelke körül a társa
dalmi rend és összefüggés szövevényét létesíteni. Az 
iskolák története tanúságot tesz róla, hogy az iskolai 
élet nagy és hosszú, keserves fejlődésen ment át, míg 
egyes államokban arra a fokra jutott, hogy a gyermek 
számára az iskola olyan környezetet teremt, a mely
ben a polgári rend és társadalmi összefüggés elemeit 
elsajátíthatja. Voltak és vannak iskolák, a melyben a 
gyermekek élete valóságos hordákra s csőcselékre 
emlékeztet; vannak iskolák, a melyekben szabadon 
tenyészik a primitív társadalom minden alakulata, 
a hol a gyermekek titkos társaságokat, bandákat szer_ 
veznek, a szünórában vagy iskola után egymással 
harczokat vívnak; vannak és voltak iskolák, a hol a ta
nító szeretetteljes tekintélye helyett bottal felruhá
zott zsarnok: uralkodik, a ki a gyermekeket kínozza, 
elnyomja és a hol a megalázkodó és hízelkedő lakájok 
tudnak csak boldogulni. Az iskola történetének ez a 
hosszú folyamata úgyszólván visszatükrözi azt a fej
lődést, a melyen a felnőttek társadalma is átment; de 
miként a felnőttek társadalma, az iskolai társa
dalom is akkor éri el azt a fokot, ahol a gyermek az 
igazi emberi viselkedés szabályait elsajátíthatja, ha 
az iskola fokról-fokra meg képes valósítani az igazi 
demokrácziát. A  gyermek arra született, hogy szaba_ 
dón fejtse ki tevékenységét, szabadon mozogjon, 
játszók, a gyermek elevensége az a nagy k;ncs, a me
lyet az iskolának fel kell használni. Az emberi élet 
czélja a szabadság és a gyermek csak úgy készíthető 
elő a szabadságra, ha a szabadság alapelvén nevelke
dik. E szabadságnak csak egyféle korlátja van: az, a 
melyet a többi ember érdeke megkíván: a tanító iránti
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önkéntes engedelmesség és a társak iránti tartózko
dás. Az a tanító és nevelő, a ki a gyermekek társas
életében meg tudja alapítani az iskolának azt a szelle
mét, hogy ott a gyermekek között teljes szabadság 
uralkodik a gyermekek önmagukat ellenőrzik és 
fegyelmezik, a hol az engedelmeskedés nem egyéb, 
mint a tanítói tekintély szabad és intelligens viszon
zása, az a tanító tudott a reábizott gyermekekből 
igazi morális embert, polgárt és hazafit nevelni. Ezt 
az ideált legjobban megközelítette Svájcz és Ame
rika52). Ezekben az államokban a tiszta és igaz de- 
mokráczia uralkodik az iskolákban és valószí
nű, hogy az államban is azért uralkodik a 
teljes szabadság mellett csodálatos rend  ̂ és ön
fegyelmezés, mert már az iskolában is ez a 
demokrata szellem uralkodik. Az amerikai tanító 
büszkén mondhatja az ő iskolájáról, hogy: ,,a hol az ur 
szelleme van, ott a szabadság van! Épen úgy egé
szen kétségtelen, hogy a hol az iskolában zsarnokság, 
a tanító külső lármás tekintélye uralkodik, ott a 
gyermek sohasem tanulja meg azt, hogy önmagán ural
kodjék, sohasem tanulja meg sem az igazi tekintély 
elismerését, sem társai emberi megbecsülését. Ha m  
végigmegyünk a mi városunk utczáin és látjuk a ren" 
detlenüf lökdösődő tömeget, látjuk a villamosokon 
való durvaságot, akkor talán joggal gondolhatun 
arra, hogy ez a neveletlen, tapintatlan, egymással 
semmit nem törődő lelkűiét a mi iskolai életünk szel
lemének tudható be.

A  tekintély lényegének és szerepének részlete
zése után áttérhetünk a tekintélynek azokra az ^ I r 
tózásaira, a melyek az erkölcsi nevelésnek rendelle
nességeit és zavarait okozhatják.

A  tekintély teljes hiánya mutatkozik azoknál 
a gyermekeknél, a kik mindennemű felügyelet, ve
zetés nélkül hánykolódnak ide-oda a nagyvilágban.

13Kármán: A  gyermekek erkölcsi hibái.
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Ezeknél az utczán, vasúti állomásokon, vásártereken 
csavargó gyermekeknél épen úgy soha nem éreztette 
hatását a szeretet, mint a tekintély. Csak a psvcho- 
log’ai tudatlanság csodálkozhat azon, hogy a gyer_ 
ni ekek ezen csoportjánál a durvaság, piszkos beszéd, 
felnőttek, mások kigúnyolása, egvszóval az utczai 
gyermekek jól ismert, neveletlen, tiszteletlen tempói 
hőven virágzanak. Az a gvermek, a ki soha nem 
erzett tiszteletet első nevelője iránt, vagy egyálta
lán nem volt nevelője, a ki henne a szeretet és tisz
telet érzelmét felkeltette volna, egváltalán nem ké
pes semmi tiszteletet embertársa iránt érezni. Ezek 
azonban általában véve a könnvebb esetek akkor, ha 
a "̂ LPr™ek kellő időben megfelelő ne
velő hatás alá kerül. Intézeteinkben mi sem köny- 
nyebb, mint az olvan gyermek tiszteletét megnyerni, 
a kiben a tekintély még nem tudta felkelteni a tisz
tet érzelmét, viszont nem mutatkoznak még a tekin
tély alfaj okozta elfajulások. Mindig tekintetbe kell 
venni, hogy az engedelmesség velünkszületett ösztö
nön alapul, de felkeltésének módja a lelki suggestiv 
erő.

Sokkal nehezebb problémák a tekintélv elvének 
azok a hiányai, a melvek azokban az esetekben for
dulnak efő, a hol a szülő vagy a nevelő gyengesége, 
tévés felfogása avagy a saját maga ferdeségei folv_ 
án elmulasztotta a tekintélvnek kellő időben való 

felkeltését. A szeretet túlzásának a hatásai hason
lóak a tekintély hiányának a hatásaihoz. Ezek az 
elkényeztetett, elrontott gyermekek esetei, a me
lyekről már szólottunk. Ilyen gyermek otthonában 
nem ismer tekintélyt és ígv soha nem szokta meg 
azt, hogv valakit igazán tiszteljen, gondolatait, ér
zelmeit elfogadja. Ezek az esetek különösen előfordul
nak az egyetlen gyermeknél, kényeztető anyák
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egyetlen fiainál, a kik még felnőtt korukban is úgy 
élnek az anyánál, mintha kis gyermekek volnának. 
Teljesen hasonló a sorsa néha a legkisebb gyermek
nek, a kit nemcsak a szülők, hanem az idősebb test
vérek is kényeztetnek, beczéznek, a kik tehát még 
hiányosabb mértékben szokták meg azt, hogy magu
kat másnak alávetni tartoznak.

Más sajátságos confliktusok származnak azok
ból az esetekből, a hol nem csupán egy, hanem több 
tekintély nehezedik a gyermek lelkére és ezek műkö_ 
dése egymással nem áll összhangban. Az anya más
kép gondolkodik és máskép bánik a gyermekkel, 
mint az apa; az anya túlságosan szereti, az apa túl
ságosan, a hogy mondani szokás, szigorú; a gyermek 
egészségi szükségleteinek, táplálkozásának, ruház
kodásának, tanulásának és szórakozásának beren
dezésében más elveket követ az apa és más elveket 
követ az anya. Számos családban ehhez még a nagy
szülők, a nagybátyák, esetleg a házitanítók is hozzá
járulnak és a gyermek lelke körül a suggeráló hatá
sok olv complexuma bonyolódik, a melyben a gyenge 
gyermeki lélek alig tarthat egvensúlyt. De előfordul 
ez a confliktus az iskolai életben is. Olyan iskolák
ban. a hol nincs egységes szellem, minden tanító 
máskép tart fegyelmet, minden órában úgvszólván 
más szellem nehezedik a gyermek lelkére. Azokban 
a szerencsétlen esetekben azután, a hol a szülői te
kintély és a tanítói tekintély más és máskép irányul 
a gyermek lelke felé, egvik tekintély lerontja n má
sik hatását s így a confliktusoknak oly tömege áll 
elő, a mely a gyermekre egyenesen katastrophalis 
lehet.

A tekintélv túlzásainak legjellemzőbb vonása 
az, hogv a hol túlságosan akarja a nevelő a tekin
télyét föntartani és érvényesíteni, ott annál kevésbbé
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fog sikerülni a tekintélyt megalapozni és állandó
sítani. A gyermek felügyeletének és ellenőrzésének 
első alapszabálya az, hogy annak olyannak kell len
nie, hogy a gyermek maga ne érezze, ne tudja, 
hogy az reá nehezedik, csupán jótékony hatását 
érezze. A gyermek erkölcsi életére is áll az, ami 
testi életére, hogy a gyermek ne érezze, hogy teste 
van, a gyermek ne érezze, hogy környezete van, él
jen benne kellemesen és öntudatlanul. Az igazi fel
ügyelet folyton és állandóan végzi tisztét, de úgy 
végzi, hogy a gyermek mindig azt higyje és érezze, 
hogy a nevelő tulajdonképen nem őt felügyeli, ha
nem a saját dolgát végzi. Ezzel szemben minden 
olyan tekintély és felügyelet, a mely a gyermekre 
terhes, kártékony a gyermek erkölcsi fejlődésére. A  
zsarnoki, önkényes tekintély kétféle typusát teremti 
meg a gyermeknek, épen úgy, mint az önkényes zsar
nokság az államban: vagy rabszolgákat, vagy nihi
listákat. Legjobb példa volt erre az orosz czári ura
lom. A gvenge ember kénytelen a tekintélynek enge
delmeskedni, vakon aláveti magát neki, az erős em
ber ellenben kérdésessé teszi a tekintélyt, gondolko
dik az engedelmesség szükségessége felett és éppen 
olyan vakon reagál a zsarnokság ellen, mint a mily 
vakon tűri azt a rabszolga. Az államnak czélja sza
bad polgárokat nevelni, tehát az iskolának
sem lehet czélja rabszolgákat és forradalmá
rokat nevelni. A  zsarnoki tekintély által veze_ 
tett iskolában a gyönge gyermek elveszti min
den képességét, hogy egykor az életben maga 
megállja a helyét; gyámoltalan, tehetségtelen 
lesz, a későbbi társadalom legveszélyesebb eleme, 
amely egyfelől boldogulni nem tud, másrészt azon
ban minden rossz befolyásnak hamar enged és leg
könnyebben esik demagógok és izgatok áldozatául.
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Ezzel szemben az erős gyermek lelke nem fogadja 
be a vak engedelmességet és reagál az autokrata el
lenőrzés ellen. Lehet, hogy a kényszer hatalma alatt 
egyidejűleg aláveti maát annak, azonban mihelyt sza
badságát bármilyen rövid időre visszanyeri, kitör be
lőle a visszafojtott erő. Mikor az ilyen iskolában a ta
nító elhagyja a termet vagy az oktatásnak vége van 
és a gyermekek kikerülnek az utczára, emberi lény
hez nem méltó vad zsivaj és szabadosság uralkodik 
a gyermekek között. Ezekre az erős gyermekekre, 
a kiket nevelőjük leigázott, mondjuk azután azt, 
hogy rossz és züllött gyermekek, pedig az ilyen gyer
mek épen úgy nem rossz, mint a hogy a magát vakon 
alávető gyermek nem jó; az ilyen, úgynevezett 
„rossz" gyermekek majdnem mind erős egyéniségek, 
a kiknek egyéniségét a tanító a hibásan alkalmazott 
tekintélylyel rossz irányba terelte. Nyilvánvaló, hogy 
mind a két typus künn a társadalom szabad terén, 
a hol minden rábeszélésnek, vonzalomnak, csábí
tásnak minden felügyelet és ellenőrzés nélkül ki van 
téve, egyformán könnyen terelődhetik rossz irányba 
és keletkezhetik lelkében az erkölcsi viselkedés 
zavara, züllöttség és kriminalitás. Mind a kettő 
egész más fejlődés alapján ugyanazt az antisocialis 
jelenséget fogja mutatni. Nem akarok sem polé
miába bocsájtkozni, sem pedig messzemenő hasonla
tosságokat vonni, de e sorok olvasása után iskoláink 
vezetői és szervezői gondolkodhatnak azon, hogy 
mennyiben oka ez a körülmény is a gyermekek és 
az ifjúság romlásának? Nem ez a két elváltozott 
typus: a rabszolga és forradalmár a mi gyermekeink 
és ifjaink és javarészt a felnőtteknek is a főtypusa? 
Éppen így hosszasan elmélkedhetünk arról, hogy 
jogosult-e az a panasz, hogy a világ minden nap rosz- 
szabb lesz és a fiatalság erkölcsileg lefelé sülyed;
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ha van ennek talán némi alapja és az ifjúság gondol
kozásából tényleg kivész a tisztelet az iránt, a mi a 
régiben okos, szép, jó és nemes, nem-e az az oka en
nek, hogy hosszú évtizedek óta iskoláinkban kivész 
a benső lelki kapcsolaton alapuló tekintély és helyét 
az üres, formális tekintély foglalja el, a mely csak 
rabszolgákat és nihilistákat tud nevelni? Az én meg
győződésem az, hogy nem a túlságos szabadság, nem 
a túlságos engedékenység, hanem ép ellenkezőleg az 
ifjú lelkek túlságos elnyomatása, a tekintély túlzása 
tette az ifjúság lelkében az újabb időben a nagy ká
rokat. Ezeket a tapasztalatokat én ép a nevelés pa- 
thologikus eseteiben közvetlenül tapasztalat útján sze
reztem: a legtöbb elzüllött gyermeknél ki lehet mu
tatni az érzelmi és akarati elnyomatás következmé
nyeit és az egyetlen mód, ha lehet még, ezeken a 
gyermekeken segíteni és nevelésüket javítani, az igazi 
sUééestív tekintély által biztosított szabad vezetés.

A tekintély működésénél a gyemeki léleknek azok 
a kóros állapotai, a melyekről a szeretetnél is szóltunk, 
jelesül az érzelmi, élet kilengései, igen természetesen 
még fokozottabb szerepet játszanak, mint a szeretet
nél, A  beteg gyermek lelki depressióit fokozza, még 
károsabbá teszi a tekintélynek az a dynamikus ha
tása, a melyet a normális gyermek elbír. A  betegesen 
exaltált gyermek érzelmi kitöréseit azzal az erővel 
nyomni el, a melyet a normális gyermek közönsége
sen megbir, szintén veszedelmeket rejt magában. A 
betegesen érzékeny, ízgékony, kórosan labilis ér
zelmi életű gyermek nemcsak nehezen fogja elbírni a 
tekintélyt, hanem egyenesen a harag és düh szerte
len kifejezéseivel fog ellene támadni. Igen természe
tes tehát, hogy úgy a családban, mint az iskolában az 
ilyen gyermekeknek a rendhez és szabályhoz való al
kalmazkodása a tekintélyt adó környezetnek egy
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egész speciális alkalmazkodását feltételezi. Ellen
kező esetben a legsúlyosabb confliktusok állanak 
elő; a düh és harag beteges kifejezései tiszteletlen
ségnek fognak minősíttetni, büntetést maga után 
vonni, a mi azután nemcsak a beteges állapo
tot, hanem a beteges állapot folytán előálló erkölcsi 
hibákat is fokozza és még kedvezőtlenebb színben 
tünteti fel. A  gyermek elszaladása a szülői 1 áztól, 
iskolakerülés, bandákba verődés és különböző bűn
cselekmények elkövetése egyéb rendellenességgel 
kapcsolatban, igen gyakran ezekkel a beteges állapo
tokkal meginduló folyamatnak végső következménye.

3. A példa rendellenességei.

A  vezetés feladatainak harmadika a példa; ez 
az érzelmi élet legmagasabb, a fejlődés során 
harmadik formájához, a jogossághoz vezeti a fejlődő 
ifjú lelkét. Az erkölcsi fejlődés során a szülő és gyer
meke, a nevelő és növendéke között a kapcsolat mind 
belsőbbé lesz; a szeretet és a tisztelet érzelmei a 
sympathia és a suggestio erejével csatolják a gyer
mek lelkét vezetőjéhez; mikor ez a két kapcsolat 
megerősödött és biztos nyomokat rakott le a gyer
mek lelkében, jön el az az idő, a hol a nevelő úgy 
az élet rendjének, mint a társadalom követelményei
nek követésében lelkesítő példaként áll a növendék 
szeme előtt. De nevelés alatt a szónak tágabb, socio- 
logiai értelmében nemcsak a szülőknek és a nevelőnek, 
a gyermek gondozójának és állandó társának a te
vékenységét, hanem az emberi társadalomnak összes 
hatásait értjük; így egész természetes, hogy a gyer
mek előtt a többi ember, a többi emberi lélek összes 
megnyilvánulásai fognak példaként állani és a vég-
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bői, hogy az ifjú a fejlődésnek ezt a fokát eredménye
sen érje el, szükség van arra, hogy az egész társa
dalom berendezkedése olyan legyen, hogy a gyermek 
a saját magaviseletére a társadalom egész működé
séből vonjon követendő példát. Mindaz, a mi a fej
lődő ifjú körül történik, a létfentartásért való küz
delem módjai, a pénz- és vagyonszerzés, az otthoni 
élet berendezése, tisztaság, pontosság és rend, a 
többi ember járása-kelése, nyugalma és nyughatat- 
lansága, a test gyakorlása, a játékok tanulása, az is
meretek megszerzése, művészetek, szórakozás, kéz
ügyesség és az emberi beszéd valamennyi megnyil
vánulása a társaséletnek mind-mind példát szolgáltat 
a gyermek fejlődésére; a hogy az emberek egymással 
viselkednek, egymást szeretik és gyűlölik, egymást 
tanítják, egymást becsülik, egymásnak tetszenek, 
vagy egyik a másikat nem becsüli, nem kíméli, a 
horf'r a férj nejét, a nő férjét, a gyermek szüleit és 
az emberek a jó Istent tisztelik, mindez a viselkedés 
a maga kimondhatatlan változatosságában példaként 
hat a gyermek fejlődésére, oly rengeteg bonyolódott 
és változatos szövődményt tárván a gyermek lelke 
elé, a melynek hatását elemezni emberi módsze
rekkel gyakran teljesen lehetetlen. Igen természetes, 
hogy ott, a hol ez a gyermek előtt álló társadalmi 
szövődmény a jó, a nemes és szép képeit tárja elé, a 
gyermek ezt a példát fogja követni, ez fogja megha
tározni azt a sajátos kört, azt a keretet, a melyben 
mozogni fog, a melyben embertársaihoz társul s 
a maga egyéniségének megfelelő helyet fog társai 
között keresni; viszont, a hol csupa visszataszító, 
rút, nemtelen és gonosz elemekből fog állani ez a 
társadalmi kép, a gyermek lelke ehhez a visszataszító 
képhez fog associálódni. Ezek szerint egész világos 
az, hogy a példa nevelő hatása beláthatatlan fontos
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ságú és az erkölcsi viselkedés fejlődésének egyik leg
hatékonyabb ereje.

A  fejtegetéseinkben végigvonuló fejlődési alap- 
gondolatból következik igen természetesen az, 
hogy a példa egy harmadfokú nevelési hatás lévén, 
a vezetés csak akkor érheti el a példával a célját, 
ha előbb az alsóbb fokok, a szeretet és a tekintély el
érték czéljukat'és csak annak a példának van igazi 
hatása, a mely már a szeretet és a tekintély által a 
lélekbe ültetett, a lélekbe maradandó formákként lera
kott rétegeken épül fel; a szeretet és a tisztelet al
sóbb rétegein működik csak kellő biztonságban a példa 
hatása. A pathologikus esetek igazolják egész nyil
vánvalóan ennek a törvénynek az igazságát. Minden
napi eset, hogy a rosszul viselkedő tolvaj vagy csa- 
vargó gyermek szülői teljesen tisztességes emberek, 
kik meg nem értik, hogy a gyermekük miért tévedt 
erre a rossz útra és csodálkozva kérdezik: nem ér
tem, hogy ilyeneket cselekszik, mikor én csak jó 
példát mutatok neki és a magam példájával jóra in
tem. A kriminalpaedagogia legnehezebb kérdéseihez 
tartoznak ezek az esetek; de a pontos analysis ren
desen ki fogja mutatni azt, hogy a szülő és a gyer
mek, a nevelő és a növendék között nincs meg ama 
bizalmas viszony, az érzelmek összhangjának rend
szere, a melyről a szeretetnél szólottunk, illetve a ne
velés elmulasztotta ezt a sympathikus összetételt 
kellő időben létesíteni; ebben az esetben a példa 
nem fog hatni a gyermekre és előállnak azok az ese
tek, a hol a gyermeket a rossz példa fogja a sympa- 
thia erejénél fogva vonzani. Az iskolában sem fog a 
tanító a nevelő kötelességtudása, pontossága, nemes 
példája hatni a tanuló gyermekre, ha a gyermekkel 
szemben a bizalom vagy a suggestio hatását nem ké
pes felidézni.

201



Az a lelki működés, a melylyel a példa a gyer
mek lelkére hat, az utánzás, a társadalmi, környe
zeti hatások harmadik neme. Tardea6) egyedül az után
zásra alapítja a társulás működését, Baldwin4-) kettőt 
vesz fel: suggestiot és utánzást, Mac Dougallnál y) ta_ 
lálható meg mind a három, a sympathia, suggestio és 
utánzás, a melyeket itt a paedagogia fejlődési fokoza
taihoz alkalmazunk. A  társadalom fejlődésében ép 
úgy, mint az egyes egyén fejlődésében, az utánzás 
fontossága rendkívüli nagy; ezt az összes socialpsy- 
chologusok egyértelműleg hangsúlyozzák. Különösen 
foglalkozott az utánzás kérdésével Tarde, francia 
kriminológus, a ki az egész társadalmi élet alapmű
ködésének az utánzást tartotta; szerinte a mi a fizi
kai életben a rezgés, az organikus életben az 
öröklés, az a socialis életben az utánzás, a folytono
san egymásra ható és egymást mozgató kölcsönös 
lelki tevékenység. A  mit az ember gondol, érez vagy 
cselekszik, mint valamely csoportnak a tagja — le
gyen az akár tömeg, csőcselék, bizottság, politikai 
vagy vallásos társulás, város, község, nemzet vagy 
valami más socialis összetétel — mindennek a kol
lektív cselekedete azt mutatja, hogy minden egyes 
egyénnek az elmebeli folyamata változást szenved 
az által, hogy mint ennek a csoportnak egyik tagja, 
gondoskodik, érez és cselekszik és hogy kölcsönös 
szellemi tevékenység van közötte és a csoport többi 
tagjai között és a csoport mint egész között. A  so
cialis csoportosulás egyszerűbb alakzatainál az után
zás az egyén elmebeli folyamatainak változására a 
leghatalmasabb tényező erő. De még a legmagasabb 
társadalmi egyesülések alakzatainál is alapvető ré
sze van az együttes elme létezésében és működé
sében a kollektív megfontolás, érzelem, akarat és 
jellem működésénél. A  legtöbb ember élete alig áll
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másból, mint hogy másokat utánoz, akár jót, akár 
rosszat lát tőlük. Az erkölcsös viselkedésnek ép 
úgy, mint a kriminalitásnak ez legfőbb mozgató 
ereje: ha valahol egy ravaszul kieszelt bűntettet el
követtek, annak rögtön akad utánzó követője. A 
gyermek lelki tevékenységét tehát az egyszerű állati 
impulsusoktól több fokozaton át vezeti az után
zás az önfegyelmezés, megfontolás és az egyéni aka
rat képességeihez.

A gyermek fejlődése első idejében a sympathia 
működésével együttesen utánozza a más egyén kife
jező mozdulatait; a mosolyra mosolyog, más gyermek 
kiáltására kiált és mikor már járni kezd, utánozza a 
másik gyermek ide-odacsuszkálását és járását. Az 
utánzásnak ez a módja a legtöbb csoportban élő á 
latnál előfordul. A  mikor még az eszméletesség cse
kély mértékben működik közre, ez irányítja az emberi 
tömegek cselekvéseit is és ebben a stádiumban követ
nek el az emberi tömegek sokszor érthetetlen és alig 
beszámítható bűntetteket- A gyermekek csoportjai es 
bandái is a legtöbbször még ezen félig öntudatos után
zás hatása alatt működnek és viszik sokszor a kisebb 
gyermekeket arra, hogy bűncselekmények elkovetese- 
nek részesei legyenek. Magasabb foka az utánzó cse 
lekvésnek az úgynevezett ideomotorikus cselekvés. 
Ezekben az esetekben az utánzó cselekvés annak a 
ténynek a következménye, hogy a más egyen moz
gásának meglátás útján való felvétele az utánzó sajat 
testi szerkezetében hasonló mozgás jelentkezeset 
idézi elő, és az épen úgy, mint mindenféle motori
kus teljesítés, ugyanazt a mozdulatot igyekszik letesi- 
tei i ; a gyermek legtöbb utánzó mozdulata mar ehhez 
a csoporthoz tartozik. Némely személy mozdulatai
nak vagy cselekvésének szokatlan volta hívja tel a 
gyermek érdeklődését, s rögtön utánozza ezt a mozdu
latot; így sajátítja el a gyermek a kézmozdulatot, az
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arckifejezést és a testhordozás sajátosságait azoktól, 
a kik között él. Az utánzásnak ezek a módjai mind
inkább megfontolt, szándékolt és öntudatos utánzások 
lesznek, míg azután az utánzás további fokán a 
gyermeket egyenesen érdekli a másik egyénnek a 
cselekvése, azt megfigyeli és teljes czéltudatossággal 
utánozza- Majd megfigyeli a gyermek azt is, hogy a 
megfigyelt és utánzóit mozdulatoknak milyen hatása 
van úgy az illetőnél, a kit ő például vesz és milyen 
eredménye van saját magánál. így a legközelebbi 
esetben, a midőn oly helyzet áll elő, hogy valamely 
eredmény elérése kívánatos, a gyermek utánozza a 
már megismert mozdulatot és cselekvést és így foly
tonos kísérletezés és folytonos combinatió révén ala
kítja magának azokat a mozdulatokat és cselekvéseket, 
a melyek a példa utánzása által az ő czéljainak eléré
sére eredményesek. Mindaz, a minek utánzása a 
gyermek önfentartására, egyéni és társas létére elő
nyös, ilyeténkép állandósul a gyermekben s viszont 
mindaz, a mi reá kellemetlen, hátrányos és eredmény
telen, elmarad; így az utánzás sokkal állandóbb és 
hatékonyabb módja az emberi viselkedésnek, mint az 
érzelem és a gondolkodás. Az utánzás az, a mely az 
embert elsősorban társadalmi lénynyé teszi, a melynek 
folytonos gyakorlásával az ember elfoglalja helyét ab
ban az emberi lelki szövődményben, a melyet társada
lomnak nevezünk és az utánzás útján létesíti azt a ki
választást, a mely a társadalmi élet nagy bonyolódott- 
ságában neki mint socialis lénynek, socialis én-nek 
egyéni helyzetét kijelöli. Azzal a működéssel, a mely_ 
lyel az ember megtalálja ezt a helyet, kimunkálja 
magának ezt az egyéni helyet a társadalomban, a kö
vetkező fejezetben, a fegyelmezésnél fogunk foglal
kozni, e helyütt a példa, mint külső társadalmi ne
velő hatás változataival és elváltozásaival kívánunk 
még foglalkozni.
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A  példa teljes hiánya az emberi társadalomban 
alig képzelhető és így a példa elváltozásai közül csak 
hiányosságokról szólhatunk. Elméletileg lehetne csak 
elképzelni, hogy hogyan fejlődne az ember az emberi 
társadalom mindennemű hatása nélkül; ily példa lenne 
Caspar Hauser rejtélyes története, a mely a krimi
nológusok érdeklődését annak idején felkeltette 
és a mely érdekes példáját adja annak, midőn az em
beri lény még csak felnőtt korában kezdi el a társa
dalmi életet és addig csupán csak vegetativ életet 
folytatott. Vannak azonban — különösen nálunk, el
hagyatott falvakban és tanyákon — gyermekek, 
akik ehhez hasonlóan az emberi példával való érintke
zés hiánya nélkül nőnek fel. A  példa hiányosságai az 
esetek legtöbbjében abban állanának, hogy a gyermek 
előtt nem áll elegendő és oly példa, a mely képessé
geit, pályaválasztásait kellő irányba terelné. így ta
lálunk a falvak, tanyák gyermekei között olyant, a 
kinek akár szellemi képessége, beszélő képessége 
vagy kézügyessége elárul bizonyos ügyességet, átla
gon felüli színvonalat, azonban nincs arra mód, hogy 
valamely nevelő irányítás vezetése alá kerüljön. Néha 
az ilyen alacsony társadalmi nívó között élő gyermek 
a fúrás-faragásban, asztalosságban, rajzolási képes
ségben árul el bizonyos ügyességet, azonban a környe
zet hiánya és mulasztása az ok, hogy ez nem a maga 
módján, a normális vezetés útján jut érvényesüléshez. 
Ezek rendesen nagyon szerencsétlen gyermekek és 
alig hinnők, hogy akár az alföld primitiv fokon élő 
faluiban, akár a nyugati határszél hegyei között hány 
ilyen fel nem ismert tehetséges gyermek nő fel, a kik 
a vezető példa hiánya folytán nem tudnak kellő 
irányba terelődni. Könnyen elképzelhető, ha ez a jó 
képesség és tehetség egyenesen rossz környezetbe ke
rül, milyen rettenetes veszedelem fenyeget, hogy a jó 
képesség és tehetség a rossz példa és hiányos kör-
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nyezet folytán hibás, rossz, sőt bűnös utakra téved. 
Ezzel a jelenséggel áll kapcsolatban az, hogy a mi 
fegyházainkban talál az ember kiváló tehetségű laka
tost, szobrászt, rajzolót, zeneművészt, a ki ezeket a 
képességeit rossz irányban használta fel s a lakatos
ságot betörésre, zenei tehetségét pedig dorbézolásokra 
használta. Ugyanígy számos egyén, a kinek kiváló mi_ 
mikai, színészi képessége van, de nem tudta azt jo 
környezetben, jó példa hatása alatt kifejleszteni, 
nagyszabású szélhámos lett.

A rossz oélda és a jó példa kérdésénél örök prob
lémája marad a paedagogiának az, hogv a gyermekek 
nem követik a közelálló jó példát, szülőik, nevelőik, 
tanítóik erkölcsi mintaképeit, hanem a sokkal tá
volabb eső rossz példa után indulnak. Ennek az okát 
úgv a szülők, mint a paedagogusok rendszerint abban 
látják, hogy a gyermekben van valami veleszületett 
rosszaság, valami ösztön, a mely őt a rossz és a bűn felé 
vonzza. Szemben áll azonban ezzel az a jelenség, 
hogy sok esetben a gvermek körül csupa rossz példa 
van, részeges apa, erkölcstelen anva, tolvaj és csa
vargó testvérek és a gyermek csodálatosképen nem 
romlik el, érintetlen marad attól az erkölcsi^métely- 
töl, a melv körülötte a levegőt megfertőzi. Ebből az
után még inkább azt következtetik az emberek, hogy 
a gyermekben magában kell a jó hajlamnak lpnp|- 
Legkülönösebb azonban az, hogy ugyanazon szülők 
és ugyanazon nevelők gyermekei és növendékei kö
zül az egyik jó és a másik rossz, úgy, hogy igazán 
arra kellene következtetni, hogy nem a példa az, a 
melynek a követése jó és rossz irányba tereli a 
gyermeket. Itt is azonban ép úgy, mint a szeretet 
kérdésénél a socialis környezetnek pontos ana- 
lysise az, a melyet el szoktunk mulasztani és épen 
ennek a pontos elemzésnek az útján jutunk arra,

206



hogv a legtöbb esetben megtaláljuk vagy azt a 
példát, a mi után a gyermek ment, vagy pedig 
a jó példának a hiányát. Ismételten rá kell mutatnunk 
arra, hogy a legjobb példa is hiányos és nem haté
kony, ha a gyermek lelkét nem fűzi a példához a sze
retet vagy a tisztelet; lehetséges, hogy a rossz pél
dát megszemélyesítő egyénben a gyengédség, a köz- 
lékenység, az óvó és gondozó svmoathiának van na
gyobb ereje; számos eset fordul elő, a hol a kitűnő 
erkölcsi magavíseletű szülő nem tudja felkelteni a 
gyermekében a svmpathiának azt a mértékét, a me
lyet a rossz erkölcsű cseléd könnyen felkelt a gyer
mekben; a művelt apa, a ki magas gondolatokkal fog
lalkozik, a szorgalmas apa. a ki minden ereiét gyer
mekei eltartására, a nevelés anyagi eszközeinek 
megszerzésére fordítja, esetleg nem tud oly közel 
lépni a gvermekéhez. mint a kapu alatt reá várakozó 
utczai suhancz, a kiben a sympathia nagy mértéke 
lakozik. Ugvanígy sokszor a legzüllöttebb és a leg- 
romlottabb környezetben az élet változatos színjá
téka a gyermeket megértő és jó lélekhez sodorja; a 
részeges apa és az erkölcstelen anya részvétlensége 
arra késztette a gyermeket, hogy máshoz csatlakoz
zék és ez a más történetesen egv olyan lélek lehet, 
mint Mark Twain híres regényében, a ..Koldus és 
királyfidban a derék Andrew atya. az állásából eL 
csapott pap. a ki a kis Tóm Canty-ban felkelti a szív
nek legelrejtettebb érzelmeit és oaralizálja a része
ges apa és nagyanya hatásait. Ugyanígy lesz ez, ha 
ugyanegy családban tisztességes szülők gyermekei 
közül az egyik megmarad jónak, míg a másik elzül- 
lik; soha sem szabad eltéveszteni szem előtt, hogy 
a szülők és tanítók példáján kívül az élet bonyodal
mas szövevénye a fejlődés során száz és ezer válto
zatos helyzetet teremt és ezek a helyzetek a sympa-
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thia primár fejleményeivel ragadhatják meg a gyer
mek lelkét, úgy hogy a későbbi társadalmi fejlemény, 
még az erkölcsös jó példa is hatástalan marad.

Az elváltozások további csoportját az a psy- 
chologiai tény magyarázza meg, hogy a gyermek 
Jelke, — ezt alig kell a gyermekpsychologia nagy 
vívmányai után külön hangoztatni, — teljesen kü
lönböző a felnőttétől. A  felnőtt cselekszik, elvegez 
valamit, azt a gyermek utánozza; ebből az össze
tett cselekedetből nem maga az egesz cseleke
det, az egész összetett viselkedés fogja a gyermek 
lelkét megragadni, a gyermek nem fogja a cselekvés 
mögött rejlő érzelmeket és gondolatokat átérezni es 
megérteni, hanem mindig valami kicsinyes ^öredeke 
az, a mit a felnőtt egész complikált viselkedesebo 
utánoz. így van az a primitív népeknél is. Nemet 
élczlapok mulattatóan rajzolják le, hogy a kameruni 
négerek nem azt utánozták a betelepülő nemetek 
ruhaviseletéből, hogy az ember nadrágot es kabátot 
hord, hanem mezítelen testükre keményített íehtjr 
gallért és lábukra manzsettát illesztettek. Lehet, 
hogy ez csak az élczlapokban van így, de minden
esetre találó arra nézve, hogy a primitív ember azt 
utánozza a magasabb fejlettségű ember v.seUredese. 
bői a mi neki feltűnő, különös, szokatlan, szembeot . 
így tesz a felületes, primitív ember is a mai ‘á r u 
lómban; a költőt csak abban utánozza, hogy letego 
nyakkendőt visel, a zenészt avval, hogy hoszu ha|at 
hord, de verset nem tud írni és zenehez nem ért, Így a 
tudós gyermeke állandóan a, könyvek felett g°rn>' .
apjának vagy nevelőjének viselkedéséből azt gl 
utlnozní, hogy az pápaszemet hord vagy szeretne, 
hogy neki is hosszú orra lenne, mint a tudósoknak, 
a gyermek nem azért akar huszár, czukrász vagy 
kocsis lenni, mert ezeknek az egész életmódja all
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előtte például, hanem a huszár fényes uniformisa, 
csikorgó, sarkantyűs járása, a kocsis elevensége, 
mozgékonysága ötlik fel neki és a czukrásznak az a 
helyzete, hogy sok czukrot ehet. Egész nyilvánvaló 
ebből, hogy a gyermekektől nem lehet azt követelni, 
hogy csak a jót és a jót a maga egészében utánozzák, a 
gyermek egész physio-psychikai organismusának al_ 
sóbbrendű volta folytán nem lehet. A  legtöbb hiba 
a gyermekeknél ebből ered és ezek a hibák azok, a 
miket a szülők és a nevelők nem szoktak megérteni.

Itt áll elő a legtöbb esetben az a complikáczió, 
az a nagy kérdés, hogy hogyan járjon el a szülő olyan 
dolgokban, a mit ő magára nézve megengedettnek tart, 
de szeretné, ha a gyermeke ezt a példáját nem kö
vetné. Ilyen például a dohányzás kérdése. Ha az apa 
dohányzik, a gyermek ezt előbb-ulóbb utánozni fogja 
és ép úgy utánozni fogja anyja eziezomázkodását, 
nagyobb testvérei kamasz szokásait; az egyetlen ra
dikális mód a gyermeket az ilyen utánzástól megóvni, 
az, hogy magunk sem tesszük azt, a miről nem akarjuk, 
hogy gyermekünk vagy növendékünk ne tegyen; na
gyon benső viszony, nagy suggestiv erő kell ahhoz, 
hogy a gyermeket meggyőzzük arról, hogy eljön az 
ideje annak, a mikor neki is meg lesz engedve az, a 
mí ma számára tilos. A  legtöbb esetben súlyos hi
bák erednek abból, hogy a gyermek, a felnőtt egész 
viselkedését, annak az érzelmi oldalát és indokait 
nem értheti meg és a maga egyszerű, primitiv módja 
szerint utánoz. így vagyunk a convenczionális ha
zugságokkal; ha az apa hozzászoktatta a gyermekét, 
hogy letagadja az otthonlévő szülőt az érkező ven
dégek előtt, ne csodálkozzon a szülő utóbb, ha a 
gyermek későbben le fogja tagadni a szülő előtt, 
hogy hol járt és milyen barátokkal barátkozott; ha 
a szülők torzsalkodnak és veszekednek, egymást

Kármán: A  gyermekek erkölcsi hibái. 14
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örökösen izg a tják  és ren d reu tasítják , ne csodálkoz
zunk, ha a gyerm ek veszekedő lesz ; ha az apa 
gyerm ekkori csinyeivel d icsekszik , la ssa  be, hogy 
ő az oka, ha a gyerm eke ezt fogja utánozn i; ha az 
apa egész nap ja jgat és panaszkod ik , hogy m ennyi a 
dolga, ne csodálkozzék azon, hogy a gyerm ek  ir 
tózni fog a m unkától. A  hazugság, d icsekvés, v e sze
kedés, panasz okait, lén yegét, a m ögötte re jlő  é rz e l
m eket a gyerm ek  nem érti s a  m aga k isebbm eretu  
ag yáv a l szószerin t vesz m indent és szószerin t a lk a l
maz. K icsinyített k iadásban  ad ja  v issza a nagyok cse
lek ed e te in ek  egyes ré sz le te it  és ebben a m in iatű r
ben mi nem ism erjük meg az e red eti kép m ásat. A  
prim itív  gyerm ek i lé le k  jól ism ert és az egesz n y il
vánvaló  tu la jdonsága az, hogy gyo rsan  és jól utánoz 
a m it lá t , nagyon ham ar e lsa já t ít ja , tek in te t né lkü l 
az indokokra.

Az u tánzás te sz i a pé ldát, az é le t szo kása it 
nem zedékeken  á t á llandóvá és g yö k e rez te ti m eg az 
em beriségben azo kat a szokásokat, a  m e lyek e t h a
gyom ánynak nevezünk. A  népéle t fejlődeseben  la t 
juk hogy ezek  a szokások m egm aradnak lega láb b  
is külső form ájukban sokáig azután  a mikor m ar 
belső je lentőségük te lje sen  elveszett. I lyenek  a 
házasság i szokások, a  jegyvá ltás , a  mi a rra  em lékez
tet, hogy v a lah a  a nőt pénzért v e tte k ; ünnepeink 
javarésze : husvét, karácsony, a  m áju si ünnep e e  
vannak o ly régi szokásokkal, a  m elynek ertelm et m 
m ár kevesen  tud juk és puszta u tán zássa l v e ttü k  at 
apá inktó l. V iszont az u tánzás te sz i kép essé  az em- 
bért a rra , hogy az  u j eszm ék és gyako rla ti m - 
dók, a m elyeket a népesség egyes k iváló  ta g ja i 
felfedeznek e lter jed n ek  a n ép  koreben, tovab te , 
hogy egy ik  nép a  m ásiktó l tan u l,a  el ezek t 
E s z m é k e t  és az ú j szokásokat. A  nepesseg
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sűrűsége, a közlekedési eszközök elszaporodása 
terjeszti így a példákat emberről emberre, néprőL 
népre. így terjed a nyelv, a tudás, az ipar és 
mindennemű találmány és felfedezés; a mire más 
ember reá jutott, a többi utánozza. A  példa utánzá
sában tehát két erő működik,' két mozgató tevé
kenység: egyik az, a mely a régihez való ragaszko
dást, a réginek istápolását segíti elő: ez az utánzás 
conservativ mozgása, a másik az új dolgok elsajátí
tása, új szokások felvétele, új ismeretek és képessé
gek elsajátítása: ez az utánzás haladó, progressiv 
mozgása. A primitív ember életében mind a kettő 
sajátos módon nyilvánul. A  primitív társadalmak 
szorosan és pontosan ragaszkodnak a régi szoká
sokhoz, azokat ápolják és fentartják, ez az ő fen
nmaradásuknak biológiai feltétele. A  hol a társada
lom más-más tagja más-más példát utánoz, a primi
tív társadalom felbomlik, elpusztul, ellenben a tár
sadalom fenmaradása és biztonsága attól függ, hogy 
a régi jó közös szokásokhoz mindinkább ragaszkodja
nak. Ugyanezt találjuk meg a gyermeknek a lelké
ben a fejlődés első fokán és ugyanezt a ragaszkodást 
találjuk meg kórosan az elmegyengénél. Másrészt 
azonban a haladás, az utánzás progressiv ereje a ma. 
gasabb erkölcsi fejlődésnek egyedüli módja. Itt a 
gyermeki lélekben az a nagy előny áll rendelkezé
sünkre, hogy a gyermek öntudatlan módon is köny- 
nyen utánoz, könnyen tanulja meg a példa követését. 
A régi jó szokásokhoz való túlságos ragaszkodás te
hát biztosítja a gyermeknek a életét a társadalom
ban, ellenben a haladás hiánya hátráltatja erkölcsi 
fejlődését. — Viszont a régi szokástól, a hagyo
mánytól való korai eltávolodás, a haladásnak 
korai és hirtelen való elsajátítása koczkáz- 
tatja a társadalmi életben való biztonságát. így
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tehát a régihez való ragaszkodás és az új felé való 
törekvés helyes egyensúlyának létesítése lesz a ne
velés feladata. Hiány lesz az, ha a gyermeket annyira 
megrögzítjük az ő primitív szokásaihoz való ragasz
kodásban, hogy haladásra nem lesz képes; ezek 
azok az elmaradt gyerekek, különösen az egysze
rűbb vidéki környezetben nevelkedők, a kik már 
kora zsenge korukban eltulajdonították az öregek 
hagyományos szokásait; az a parasztgyermek, a ki 
már úgy viselkedik, mint a felnőtt öreg ember s ilye
nek néha a túlöreg szülők kis gyermekei is. Ellenben 
szintén rendellenes az az ifjú, a ki a régi világ 
jó szokásait, szülei és nagyapái szokásait megveti és 
új. meg nem értett ideálok felé szalad; ezek többnyire 
hóbortos, forrongó lelkek helyes alap és vezetés nél
kül. Ezeket a jelenségeket figyelembe kell venni az 
erkölcsileg eltévelyedett és kriminális gyermekek ne
velőinek is. Mindig azzal fogunk küzdeni, hogy a 
gyermek fejlődése első korában elsajátította züllött 
és rossz környezetének erkölcstelen szokásait és ma
kacsán ragaszkodik ahhoz; első időben a rendes 
evéstől, mosakodástól, tisztaságtól is irtózni fog, vad 
játékait, babonáit, gyűlöletes szokásait, verekedé
seit úgv fogja őrizni, mint a primitív ember az ő 
társadalmi érintkezésének, vallásának szokásait, 
Tehát nem a benne lévő és veleszületett rossz az, 
a mi e makacs viselkedésének az oka, hanem az 
utánzásnak az a biológiailag fontos tulajdonsága, 
a mely a primitív lelket a megszokott formákban 
való működéséhez rögzíti. De viszont a gyermek 
lelkének érzékenysége ad reményt arra, hogy ad
dig, a míg a gyermek lelke kellően receptív és 
impressióra hajlandó, a jó új szokásokat is el fogjuk 
vele sajátíttatni, ha követjük a népek fejlődésének 
azt a tanúságát, hogy egyes emberek kiváló felfede-
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Zései és találmányai azok, a melyek az újnak iránya- 
an a nép lelket vonzzák és utánzásra ösztönzik, 
ehat nem a regi elnyomása és az új jó beültetése 

a cze ; a régit kiirtani és újat plántálni, mint az a nö
vényvilágban van, az embernél nem lehet. A  régi 
rossznak és az új jónak egyensúlyát kell állandóan 
tőkről fokra változtatni, míg azután a régihez való 
ragaszkodás és az új felé való haladás helyreáll. Ez 
a lelki törvény azonban egyúttal a figyelmeztető arra 
nezve, hogy régi rossz szokások kiirtása és új szo
kások meggyökeresítése csak addig lehetséges, a míg 
a gyermek lelke eléggé eleven, hajlékony és receptív.
i ? é^ a követésének, az utánzásnak egy más
különbsége az, hogy az ember vagy azt követi és 
utánozza, a mit ő előtte, a történeti időben csele
kedtek és tettek az emberek vagy pedig azt utá
nozza és követi, a mit egyidejűleg tesznek és cselek
szenek. Az előbbi a szokás, az utóbbi a divat. A  szo
kás folytonossága az idők haladásával lépésrőLlé- 
pésre halad, míg a divat azt utánozza, a mi az 
ember mellett egyidejűleg történik. Az ember szó
rakozásaiban, a művészet élvezésében, szertar
tásaiban, vallásában, ruházkodásában és viselelé- 

en utánozza azt, a mit az emberek előtte cseleked
tek, viszont utánozza azt is, a mit egyidejűleg cse
lekszenek. A  szokás folyamata nyugodtabb, fokoza
tosan változik, míg a divat rövid ideig tart, 
múló és változó. A  gyermek nevelésénél az a rend
ellenesség fog mindenekelőtt szembetűnni, hogy a 
gyermek hajlandósággal bír a divat utánzására. Fia
tal korban és különösen a pubertás éveiben feltűnő 
ez a fiuknál és leányoknál egyaránt. Ezzel függnek 
össze a kalandos vágyak, művészi, színészi ambicziók, 
a melyeknek azonban az alapja: a hagyomány és a 
szokások tanulmányozása és követése hiányzik és
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pusztán a múló divat után szalad. Az elhanyagolt 
nevelésű társadalmi osztályokban is tapasztal
juk azt, hogy a felnőtt és a gyermek egyaránt utá
nozza a divat külsőségeit, felveszi a mindennapi élet 
neveletlenségeit, de az emberiség megállapított régi 
jó szokásait figyelembe nem veszi és nem utánozza.

A  példa túlzásai is előfordulnak, mint az er
kölcsi fejlődés elváltozásának az okozói. A  gyermek 
gondolkozása csak az ifjúkor kezdetével jut arra a 
fokra, hogy az élet sokoldalúsága körül kiválaszsza 
azt, a mi az ő egyéniségének, önismeretének megfe
lelő. így a példák nagy tömege túlságos változatos
sággal zavarja a gyermeki lelket abban, hogy a 
példák közül helyesen válaszsza ki azt, a mely az ő 
egyéni alkalmazkodásának megfelel. A  hol a gyer
mek lelkét a szeretet és a tekintély kellő egyensúly
ban veszi körül, ott a gyermek a példák sokasága és 
nagy változatosága között a sympathia vagy a sug- 
gestio segítségével is inkább fogja megtalálni, 
a mi az ő egyéni fejlődésének megfelel; a hol 
azonban a vezetésnek ezek az alapjai hiányoz
nak vagy ingadozók, a példa sokasága, túlzása 
megzavarja a gyermek lelkét. így áll elő az a 
különösen nagyvárosban található gyermektypus, 
a mely a sokféle olvasmány, kedvtelés, foglal
kozás között nem tud eligazodni, ma ehhez, holnap 
ahhoz van kedve, ma ebbe kezd bele és holnap abba
hagyja; ide tartoznak a pályaválasztásnak azok a 
rengeteg nehézségei, a melylyel a városi gyermekek
nek egész serege küzd. Az elhanyagolt nevelésű, el- 
züllött gyermeknél ez a baj még fokozódik az által, 
hogy létfentartásáról, eltartásáról gondoskodva nincs 
és sürgősen, minden előképzettség nélkül kell mun
kába állania és így pályát választania. A  példák 
nagy sokasága a választást nehézzé teszi, a többszö
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rös próbálkozás megbontja a gyermek fejlődéséhez 
szükséges nyugalmat; így áll elő az a hányt-vetett 
gyermekélettypus, a melyre azután csupán ebből az 
okból mondjuk rá, hogy ingatag, megbízhatatlan, 
sehol sem marad, züllött csavargó. A  példa túlzá
sának más neme az, a midőn a nevelő teljesen téves 
lélektani megítélés alapján azzal akarja a rossz pél
dáktól elriasztani a gyermek lelkét, hogy a rossz és 
undorító példát neki bemutatja: similia similibus cu- 
rare. így tettek a spártaiak, a kik a részegségtől úgy 
akarták megundorítani az ifjakat, hogy bemutatták 
nekik az ittas embert; ma is van olyan botor apa, a 
ki azt hiszi, hogyha a fiát erkölcstelen képekkel is
merteti meg vagy a dorbézolás, mulatozás képeivel, az 

•ettől meg fog undorodni. Alig hisszük, hogy ez a 
homoepatha módszer a gyermeket a jó példa köve
tésére fogja vezetni; ez a módszer minden körülmé
nyek között veszedelmes az utánzás lélektanánál 
fogva, mert a gyermeki lélek nem azt fogja észlelni, 
érezni és felfogni a rossz példából, a mit mögötte a 
felnőtt lát, érez és gondol, hanem egyenesen a rossz 
példát fogja utánozni.

A  szellemileg abnormis gyermekek között is 
megtaláljuk az utánzás némely elváltozását, a me
lyek a szó orvosi értelmében kórosaknak tekinthe
tők. A  gyengeelméjű gyermek legtöbb esetben köny- 
nyen és jól utánoz, azonban ez az utánzás alig emel
kedik felül a teljesen öntudatlan utánzáson; a hatá
sát, értelmét nem ismeri fel, utánzása azon a fokon 
van, mint a majmoké. A  gyengeelméjű gyermeket, 
ha csak ezt a szervezetben rejlő motorikus ügyet
lenség nem akadályozza, jól be lehet tanítani alsóbb- 
rendű munkák elvégzésére és ez által hasznosítani 
az életben. De viszont a rossz környezetben lévő 
gyengeelméjű minden öntudat és értelem nélkül elsa-
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játílja a rosszat és így bűncselekmények elköveté
sére nagyon jól felhasználható. Gyermektolvajbah- 
dákban gyakran találunk néhány ilyen odaszegődött 
gyengeelméjű gyermeket, a ki egyáltalán nincs tuda
tában annak, a mit tesz; ezek rendszerint a bandának 
a legügyesebb tagjai, a kik legnyaktörőbb vállalkozá
sokban, bemászásokban, betörésekben a banda 
végrehajtó eszközei. A legügyesebb gyermek-betörő, 
a melyet hosszú gyakorlatomban láttam, egy tizen
hároméves, gyengeelméjű, siketnéma, oláh gyermek 
volt, a ki a majom ügyességével mászott fel villám
hárítókon és csatornákon a háztetőkre, kémé
nyeken, padlásablakokon ereszkedett le a padlá
sokra és majom fürgeségével vitte végbe lopásait, 
Debilis gyermekeket utánzási képességük gyakran 
teszi alkalmassá színészkedésre vagy artista-mutat
ványokra, a melyekkel azután a szülők is, vagy árva
gyermeknél idegenek visszaélnek. A  liliputi társula
tok és törpe-mutatványok többnyire ilyen vissza
élések szegény szülők debilis gyermekeivel. Az 
idegbeteg, psychopáthiás és különösen a hysteriás 
gyermekeknél találkozunk végül az utánzás sajátos 
elváltozásaival; az ilyen gyermek beteges érzelmei
nek elváltozása folytán rendellenesen választja ki 
azokat a példákat, a melyeket a külvilágban észlel. 
Ide tartoznak az ily gyereknek rángatódzásai, fin- 
torításai, sőt az utánzás ezeknél néha oly cselek
ményekben nyilvánul meg, a melyek reá kellemet
lenek, terhesek, sokszor fájdalmasok, tehát per
versek.48)
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III. AZ AKARATI ÉLET ZAVARAI.

Évszázados gondolata az emberiségnek, hogy 
mintha az embernek két lelke lenne. A  múlt évszá
zadnak körülbelül ugyanebben az évtizedében fe
jezte ezt ki költői szavakkal Goethe és használta fel 
az erkölcsi nevelésalap gondolatául Herbart. Goethe 
Faustjában Faust mondja:

,,Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine wiíl sich von dér andern trennen,
Die eine hált, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andere hebt gewaltsam sich von Dúst 
Zu den Gefilden hóhér Ahnen“.

Herbart paedagogiája harmadik könyvében hatá_ 
rozza meg a jellem objectiv és subjectív részének fo
galmát és a következőket mondja: „Régi panasz az, 
hogy mintha az embernek két lelke lenne. Az ember 
megfigyeli magát, szeretné magát megérteni, magá
nak tetszeni, magát vezetni. De még ez előtt a meg
figyelés előtt, midőn elmerül a dolgokban és külső
ségekben, van már egy megelőző akarata és nagyon 
határozott jellemvonásai. Ez az objectiv akarat, a 
melyhez az azt szemlélő alany egy egész más kedély-



állapotban előállott akarattal vagy hozzájárul vat?V 
ellene mond".63)

Legszembetűnőbben jelentkezik ez a jelenség a 
kriminalista előtt, úgy a gyermekek, mint a felnőttek 
ügyeiben. ,,Nem tudom, mit cselekedtem“, „az Isten 
elvette az eszemet , mondja majd minden primitiv 
ember a büntetőbíró előtt; s mennyi siralmas gon
dot okoz a gyermek, a ki szépen és jól elmondja, 
hogy mit szabad és mit nem, de az ellenkezőjét 
cselekszi.

Herbart megkülönbözteti a jellem objectiv és 
subjectiv részét. Az akaratnak az a része, a melyet 
az .ember a saját maga megfigyelése alkalmával már 
adottként talál, a jellem objectiv része. Az az aka
rat azonban, a mely csupán az önmegfigyelésben és 
az önmegfigyelés által áll elő, ettől eltérőleg a jellem 
subjectiv része. Ez a gondolat örökértékű és a mo- 
dern„Psychologia kutatásai és eerdményei azzal telje, 
sen összeegyeztethetők. így a mi vizsgálódásainkban 
is mindazok a lelki jelenségek, a melyekkel eddig 
foglalkoztunk, teljesen különböznek azoktól, a me
lyekkel a következőkben fogunk találkozni. Eddig a 
testi-lelki épség és egészség ápolásával és gondozá
sával, majd pedig azokkal az érzelmi hatásokkal fog
lalkoztunk, a melyet a környezet a gyermek lelkében 
felkelt; vizsgáltuk az érzékenységet, a mely a belső 
testi lét és a külvilág jelenségeit felveszi, majd vizs_ 
gáltuk az érzelmi életet, a mely ezeket a felvett jelen
ségeket értékeli, vizsgáltuk tehát a lélek tartalmát, 
az erkölcsi cselekvés szerveit, formáit. Most a lelki 
működések terére fogunk áttérni. Az a testi-lelki 
anyag, a melyet az érzékenység és a benyomások ér
tékelése felvett és feldolgozott, az ember lelké
ben rendetlen összevisszaságban, zűrzavarban fej
lődne, ha nem volna, a léleknek működése, a
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mely a felvett és értékelt anyagot rendezi, kivá
lasztja: a mi jó, azt megvalósítja, a mi rossz, azt el
hanyagolja, elmellőzi, tehát erkölcsösen cselek
szik. A  testi-lelki anyagot kezelni, kiválasztani, ren
dezni kell, rendezni még pedig az emberi közösség, 
a társadalom érdeke szerint. Ennek a rendezésnek, 
erkölcsi választásnak a tulajdonképeni cselekvésnek 
két része van: az egyik érzelmi, a másik értelmi; az 
ösztönökből, vágyakból, tehát az ember érzelmeiből 
fejlődik az akarat; ez az az erő, a melylyel az ember 
lelki anyagából választ. A másik a gondolkodása mely 
megszerzi, feldolgozza a külvilág képeit, a termézet 
és az ember világának azokat a lehetőségeit, valóságait 
és szükségszerűségeit, a melyek szerint az embernek 
cselekvéseiben választani kell. Az akarat határoz 
és választ, a gondolkodás állapítja meg azt, hogy az 
akarat mit válasszon. Az akarat és gondolkodás ez 
együttes működése, a socialis kiválasztás, a melylyel 
az ember a maga testi és lelki énjét alkalmazza a 
külvilághoz, a környezethez, a társadalomhoz. Ez az 
alkalmazkodás voltakép az egész erkölcsi élet lé- 
nyege, ennek végrehajtója a gondolkodás és az aka
rat. Teljesen lehetetlen észre nem venni az alkalmaz
kodás e társadalmi functiója közelebbi megszemlélé
sénél azt a hasonlatosságot, a mely az ember tár
sadalmi alkalmazkodása és a között az alkalmazko
dás között van, a melyet a fejlődéstan genialis apos
tola, Lamarck az organikus fejlődés legfontosabb 
törvényéül állított fel. Lamarck64) azt a törvényt álla
pította meg az állatok világában, hogy nem a test 
részeinek előre meghatározott alakja állapítja meg 
az állatok szokásait és életmódját, hanem ellenkező
leg, azok a szokások és az az életmód, a melyeket 
az állatok a reájuk ható külső körülmények és viszo
nyok folytán kényszerültek felvenni, azok állították
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elő a fejlődés beláthatatlan hosszú során át az álla
tok mai alakját és részeinek alakját. Helytelen azt 
feltenni, hogy minden egyes állatnak állandó szer
vei es részéi vannak, a melyek soha sem változtak 
és nem is fognak változni; helytelen feltenni azt, 
hogy annak a helynek a viszonyai, a melyeken az 
állatfaj tartózkodott, soha nem változnak vagy ha 
n?1ely á.!toztak, ezek az állatok vagy elpusztultak vagy 
elköltöztek. Az állatok szervezete és testük részei
nek szerkezete alkalmazkodott a külső környezet
hez és ez a külső környezet is a fejlődés hosszú so
rán folytonosan változott. Ennek folytán azok a test
részek és szervek, a melyeket az állat a fejlődés 
során használni volt kénytelen, fejlődtek, nagyob
bodtak és a használat arányában megerősödtek; el
lenben azok a szervek, a melyeket az állat állandóan 
nem használt, észrevétlenül gyengébbek lettek, meg
rosszabbodtak, hiányosabbak lettek és végre teljesen 
elsorvadtak. Erős bírálat és nagy gúnyolódás között 
hirdette Lamarck tanait; példákat hozott fel az ál
latvilágból : a fejnélküli molluszkák azért lettek fej
nélküliek, mert életmódjuknál fogva a fej teljesen 
haszontalanná vált. A  kígyók hosszú, nyulékony és 
hajlékony teste a földön való mászás és a növények 
közt való elrejtőzés folyománya; a vakondoknak azért 
nincs látása, mert életmódjánál fogva nem volt rá 
szüksége, a halak szemei azért fekszenek inkább a 
fej felső felületén, mert a vízben élvén, felfelé kell 
tekinteniük; a zsiráf nyaka hosszú fejlődés folytán 
nyúlt oly hosszúra, mert táplálékát a magas fákra 
való nyújtózás utján volt kénytelen beszerezni, A  
háziállatokat az emberi környezet tette szelídekké s 
ezért vesztették el azokat a szerveiket, a melyek 
valamikor védekezésre és támadásra szolgáltak. La
marck e genialis megállapítása lett a természettudo
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mányi fejlődés történetének alapgondolata; a nél
kül, hogy a törvényt magát át akarnék vinni a lelki 
élet és socialis élet terére, egész nyilvánvalóan fel 
kell vetnünk azt a kérdést, hogy nincs-e rendkívüli 
nagy analógia a Lamarck alkalmazkodási törvénye és 
a socialis alkalmazkodás, az akarat és gondolko
dás működése között?

Az emberi élet összes tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy az ember azzá lesz, a hová körülményei, viszo
nyai viszik és sodorják; az ember egész élete nem 
egyéb, mint a külső társadalomhoz való folytonos al
kalmazkodás és ez az alkalmazkodás fejleszti ki az 
emberben azokat a tulajdonságokat, a melyeket jel_ 
lemnek nevezünk és téves az a felfogás, hogy ez a jel
lem kezdettől fogva adva van. Vegyük az élet min
dennapi tapasztalatait: a hivatalnoknak, a szabónak, 
a vargának, a molnárnak, a földmivelő parasztnak a 
legtöbb esetben oly feltűnő viselkedési módia van, 
hogy az ember rögtön felismeri rajta a foglalkozását. 
A kriminalista mindennapi esete, hogy az ember ke
zéről ítéli meg, hogy mi a mestersége és a csavargó
nak, a szokásos zsebtolvajnak minden mozdulata olyan, 
a melyet az életmódhoz való alkalmazkodás folytán 
szerzett. A  nevelés feladata is a socialis élet szem
pontjából talán nem egyéb, mint hogy az embert fej
lődés első fokától kezdve képessé teszi arra, hogy al
kalmazkodjék a társadalomhoz; a nevelés nem egyéb, 
mint ehhez az alkalmazkodáshoz hozzáadott segítség- 
Az az egyén, a kit sikerült arra szoktatni, testét, lelikét 
begyakorolni, hogy a társadalomhoz alkalmazkodjék, 
a kit sikerült találékonnyá tenni, hogy minden adóit 
helyzetben cselekedjék a társadalom érdékei szerint, 
erkölcsös, jellemes egyéniség lesz, ellenben az az em
ber, a kinél a nevelés elmulasztotta azt, hogy ő a tár
sadalomhoz alkalmazkodjék, vagy önmaga keres ma
gának helytelen utakon helytelen társadalmat, az vagy
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elvész a társadalom számára vagy egyes ösztönei, 
képességei, tulajdonságai vesznek el. Azonban van 
egy fontos különbség a természeti törvény és a 
társadalmi törvény között, a melyet a természettudo_ 
mányos gondolkodással hivalkodó tudományos ujon- 
czok elfelejtenek, de a mélyet a fejlődéstan nagy ala
pító szellemei: Darwin, Wallace, Huxley állandóan 
hangoztattak, A természet a maga kérlelhetetlen, vas 
törvényei szerint hat az élő lényre és alakítja az élet 
számtalan variáczióit; a természeti törvény követke
zetességével működik a fizika, a chemia és az élettan 
szigorúan meghatározott szabályai szerint az 
állati élőszervezet az emberben is; ellenben az em
beri intelligenczia magas fejlődöttségében képes arra, 
ez lényegi tulajdonsága, hogy az alkalmazkodásnak 
a módjait a múltban és a jelenben állandóan figyelje 
és azt a környezetet, a melynek a többi ember átalaku
lására oly nagy befolyása van, maga alakítsa és alakí
tását nemzedékről-nemzedékre az emberi tudatban át
adja, A  természet világára, annak átalakulására, fej
lődésére csak a teremtőnek van hatalma, míg az em
bert a jelenben és jövőben közölhető szellemisége 
képessé teszi nemcsak arra, hogy maga alkalmazkod
jék a külvilághoz és a környezethez, hanem hogy a 
társas környezetet oly módon rendezze be, hogy az 
mások s az eljövendő mások átalakulására, alkal
mazkodására előnyös és hasznos legyen. Ezen alapul 
az ember erkölcsi fejlődése és ebből áll elő az erkölcsi 
nevelés kötelessége a paedagogiában és az alsóbb 
néposztályok erkölcsi fejlődéséről való gondoskodás 
a politikában: Nur alléin dér Mensch

vermag das Unmögliche: 
er unterscheidet, 
wáhlet und richtet;
-er lcann den Augenblick 
Dauer verleihen.

222



Er alléin darf 
den Guten lohnen,
Den Bősen strafen, 
heilen und retten, 
alles Irrende, Schweifende 
nützlich verbinden.

Az akaratnak ez a nagy jelentősége az erkölcsi 
élet számára indította a gondolkodók jelentékeny szá
mát annak az igazságnak a felállítására, hogy voltaké- 
pen az erkölcsösség az akarat erkölcsösségében áll, 
voltaképen nincs más erkölcs, mint az akarat erkölcse. 
Ez az alaptétele a Herbart-féle ethikai iskolának is és 
ez a gondolkodás még a legújabb napjainkban is 
uralkodik. Ennek a gondolkozásnak volt azután 
további fejleménye az a tan, a mely azt Vallotta, hogy 
az akarat teljesen szabad, minden embernek módjá
ban van ezzel az akarattal teljesen szabadon, önké
nyesen rendelkezni, úgy hogy az, hogy az ember jól 
cselekszik-e vagy rosszat tesz, egyedül az ő akaratá
nak a következménye. így az akaratot valami rejté
lyes, földfölötti, az emberi lelki élet keretén kívül 
álló mystikus erőnek képzelték, a melynek semmi
féle korlátja nincs. Természetes, hogy ez a szélsősé
ges felfogás teljesen lehetetlenné teszi a nevelés 
gondolatát. Ha az ember akarata esetről-esetre más. 
más, folyton változó, semmitől sem függő, akkor a 
nevelésnek semmiféle szerepe sem lehet, mert a gyer
mek kívülről valami mysteriosus erőtől kaphat va
lami gondolatot, azt követi és így feldöntheti a ne
velés összes eredményeit. A  legújabb korig a büntető
jog is ez alapon fogta föl a büntetőjogi felelősséget; 
a bűnöst azért ítélik el, mert bűnös szándéka táma
dott és ezt végrehajtotta. Igen természetes, hogy a 
való életben az akaratnak ez a transcendentalis sza
badsága nincs meg. Az embernek van választási sza_
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badsága, ez az embernek vitális tulajdonsága, hogy 
alkalmazkodni, akarni tud, de egész nyilvánvaló az, 
hogy az ember csak abból választhat, a mi az ő testi 
lelki szervezetében van és csak a szerint választhat, a 
mit az őt környező világból felvett és e»lsajátított. Az 
ember egész testi szervezete, lelki tulajdonságai azok 
a határok, korlátok, adott dolgok, a melyekkel a 
társadalomhoz alkalmazkodik, viszont az őt környező 
társadalom adja meg neki azokat a lelki hatásokat, 
más egyének viselkedését, a melyek közül ő választhat; 
az ember meghatározhatja azt, hogy kikkel lép tár
sas lelki közösségbe; maga választhatja meg foglal
kozását, családját, társadalmát, de ebben mindig 
kötni fogják őt azok a benyomások, a melyeket lel
kében felvett és azok az értékelések, a melyeket sa
lát testi-lelki szervezete és a társadalmi környezet 
befolyása folytán érzelmi élete megszabott: úgy az
erkölcsös fejlődésnek, mint az erkölcsellenes visel
kedésnek az embernek ezek az erős testi-lelki tulaj
donságai adják meg alapvető feltételeit. Különösen 
fontos ezt tudni a gyermekek sorsának intézésében; a 
gyermek későn emelkedik az egyéni választás fokára 
és így szervezeti és társadalmi megkötöttsége még 
nagyobb, mint a felnőtté.

Az akaratnak az erkölcsi élet fejlődésére vonat
kozó szerepét megvilágítván, áttérhetünk az akarat
nak, mint lelki működésnek elemzésére. A  psycholo- 
gusok az akaratot nem elsődleges, hanem magasabb 
fejlődési fok eredményének tekintik. Az eredeti 
elsődleges jelenség a vágy, a mely az emberi ösztö
nöket kisérő emótiókból fakad. A  lelki fejlődés ele
jén tulajdonképen akaratról alig lehet szó, ezen a fo
kon rendszerint csak vágyak jelentkeznek. Ezek a 
vágyaik az ember szükségleteiből erednek; az ember_ 
nek vannak testi, lelki és társas szükségletei. E szük
ségleteknek a kielégítésére irányulnak, elsődleges
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alakjukban az ösztönök, ezekből születik meg a vágy. 
A vágyak a lehető legkülönbözőbbek; a táplálkozás, 
mozgás, védekezés és támadás ösztöneinek, mint lét- 
fentartc ösztönöknek, ép úgy, mint a szaporodási, a 
nemi ösztönnek, valamint az ember társas ösztönei
nek a vonzódás, csoportosulás, mások felett való ural
kodás, vagy az alávetés társasösztöneinek megvan 
a maga vágya, a mely az ösztön czéljának elérésére 
tör. De különböző lehet ez a vágy az ember egyéni- 
sége szerint. Ha a táplálkozás, a megszerzés, a tár
sulás. vagy az urallkodás ösztöne erősebb, akkor 
erősebb a vágy is, a mely az ösztönt a megvalósulás 
felé hajtja. A  vágyak intensitásának tehát a legna
gyobb változatossága képzelhető el; ezek a vágyak 
a puszta intensitással, a lehető legnagyobb zavart 
okoznák a társadalom fejlődésében, élőállana az az 
állapot, hogy mindenki testi, lelki és társas vágyait 
korlátlanul érvényesítse. A  probléma nehézsége 
abban áll, hogy a fejlődésre mindenesetre az érté
kes, ha valakiben erős vágyak vannak és azokat áll
hatatosan meg akarja valósítani; de a társadalom 
csak úgy képzelhető el, ha ki-ki a vágyait mérsékli 
akkor, ha az emberek között a társas viszony be
áll, A problémát még jobban megnehezíti az a bioló
giai tény. hogy az önfentartásra íránvuló vágyak ré
gebbi feilődésűek, tehát intensivebbek, mint a társa
dalom fentartására irányuló ösztönök. Hogyan le
hetséges tehát az, hogy az embernek a későbbi keletű, 
gyengébb vágyai érvényesüljenek és a természetnél 
vagy egyéni sajátosságoknál fogva erősebb vágyak 
érvényesüljenek kevésbbé? A természet törvénye az. 
lenne, hogy az ember a kisebb ellenállás irányában 
működték és cselekedjék, de ebben az esetben a 
gyengébb vágyak, a társadalom fentartására irányuló 
vágyak nyernének korlátozást, mert ezek okozzák a 
kisebb ellenállást, ellenben az önfentartásra irányuló

Kármán : A gyermekek erkölcsi hibái. 1 5
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egyéni vágyak törtetnének elő a maguk nagyobb ere
jével, így állanánaik elő és tényleg így állanak elő az 
erkölcsi zavarok, morális confliktusok, a hof az 
egveni ösztön és vágy legyőzi a társasösztönt, a többi 
ember jólétére irányuló vágyat, a hol tehát a termé
szeti törvény győz az emberi erkölcs törvénye felett. 
Ennek ellentéte azonban a helyes, a jó, a morális, a 
socialis. a midőn nincs erkölcsi confliktus, hanem az 
ember képes épen ellenkezőleg cselekedni, mint a 
természeti törvény, a mint William James60), ame
rikai nsychologus mondja: az ember erkölcsösen cse_ 
lekszik akkor, ha a legnagyobb e llená llás vonalában 
cselekszik. A morális confliktusoknak ezekben az 
eseteiben jelentkezik a vágyak felett az akarat, vagy 
helyesebben az akarat eredménye, a mely a gyengébb 
vágynak az uralmát biztosítja az erősebb felett. Ja_ 
mes ezt a tényt sematikusan a következőképen állítja 
fel:

I. (ideális impulsus) gyengébb, mint T. (termé
szetes ösztön);

I+E (az akarat ereje) erősebb, mint T.
A kérdés az, hogyan lehetséges és mi oka annak 

hogy az ember akarata arra képes, hogy a gyengébb 
vágy érvényesüljön az erősebb felett, vagyis a socialis 
élet fentartására irányuló ösztön és vágy győzedel
meskedjék az egyéni vágyak és ösztönök felett? A  
legtöbb nsychologus, így James és Wundt ezt úgy ér
telmezték, hogy az akarat lényegét a lélek ne
gatív functiojában látták; az akarat a léleknek az az 
ereje, a mely a legyőzendő, a kevésbbé fontos képze
teket elnyomván, elnyomja ez által az erősebb, de 
nem kívánatos ösztönöket. E szerint az ember lelké
ben akkor, a midőn valamire magát élhatározza, 
többféle kép jelenik meg az öntudat focusán, gyújtó
pontján, Az emberi elmének vannak olyan kénéi, a 
melyeket akár a hagyomány, akár a maga gondolko-



dásának az eredménye folytán kívánatos ideáloknak 
tekint; az akarat legyen képes arra, hogy el
nyomja minden egyéb képnek a jelentkezését és elő
térbe tolván az ideált, gondoskodik róla, hogy az 
ideális kép érvényesüljön, ez jelentkezzen az ember 
cselekvésében. Mac Dougall más magyarázatát adja 
ennek a ténynek. Szerinte az akaratot nem lehet csu
pán mint korlátozót, megakadályozót fogni fel. Az 
akaratnak van positiv és negatív része, de e kettő 
közül a megakadályozás, a korlátozás másodlagos, 
vagy kolletarális eredménye az akarat lényeges fo- 
lyamfatának, míg az akarat tulaj donképeni elsődleges 
functioja valamely eszmének a kivitele, megvalósí
tása, azé az eszméé, a mely az akarat czélja. Igen 
természetes, hogy a mikor az ember valamit akar, 
valamely vágyát az előtte lebegő eszmekép szerint 
meg akarja valósítani, egyidejűleg a nem oda tartozó 
zavaró, irreleváns vágyakat el kell távolítania és ez a 
működése negatív. Ha valaki leül az íróasztalhoz, 
hogy egy levelet írjon, ha az iparos leül a szerszámjá
hoz, hogy valamely tárgyat elkészítsen, az író a leve
let, az iparos a technikai produktumot fogja eszméle
tessége előtérbe helyezni, egyidejűleg azonban le 
kell győznie, uralkodnia kell egyéb vágyai, ösztönei 
felett, a melyek ennek az akaratnak a kivitelét za
varják, legyenek azok aíkár táplálkozási, mozgási ösz_ 
töneí, félelme, vagy haragja, vagy az az ösztöne, hogy 
jobb szeretne társaságban szórakozni, mint írni vagy 
dolgozni- De egész kétségtelen az, hogy a puszta el
nyomással, a puszta negativitással a czél elérve nincs, 
ahhoz positiv cselekvés szükséges; magában véve az, 
hogy valaki önmagát fékezi, önmagán uralkodik, rosz- 
szat nem tesz, bűnt el nem követ, az még nem erköl
csi érdem, az igazi morális, sociális érdemű ember az, 
a ki posítive akarni és értékes dolgot cselekedni tud. 
E gondolkozás alapján Mac Dougall58) azt állítja,
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hogy az emberi ösztönökből, vágyakból és indulatok
ból kialakult egy magasabb és valamennyi Ösztön, vala
mennyi emotió és valamennyi összetett érzelem felett 
álló complex összetett érzelem, ez az embernek az 
önérzelme, az én-nek teljes öntudatos érzelme, a me
lye ő self-regarding sentiment nevez s a melyet ma
gyarul az önéi zés vagy becsületérzés kifejezésével 
illethetünk. Ennek az érzelemnek a kifejlődése hosz_ 
szú folyamat, a mely a társadalom hatásai alatt fejlő
dik ki. Ebből a magas érzelemből fejlődnek azok 
törekvések, vágyak és aversiók, ebből az önérzetből, 
becsületérzésből fejlődő vágyak azok a mozgató erők, 
a melyeket az ember az eszméletességében jelentkező 
gyengébb ideális motivumokhoz csatol és ez által a 
csatlakozás által lesz képes az ember arra, hogy ural
kodjon primitív állati természetéből eredő ösztönök 
és az ebből fakadó vágyak fölött; ezzel az erővel kü
szöböli ki öntudatából az alsóbb vágyakból fakadó 
czélképeket. Az erkölcsi nevelésnél már most abból 
kell kiindulnunk, hogy az emberi lélekben az önfen- 
tartó és faj fen tartó ösztönök azok, a melyek erősebb 
vágyakat szülnek, a társasösztönökből fakadó vágyak 
azonban a természettől fogva gyengébbek. Az önér
zésből fakadó vágy tehát az, a mely ebben az esetben 
a társasösztönhöz csatlakozik és így segíti elő a tár
sasösztönből fakadó, eredetileg gyengébb vágy győ
zelmét az erősebb természetes vágy felett. Ha elő
áll az az eset, hogy az embernek választani kell a kö
zött, hogy a maga szükségleteit elégítse*ki, vagy pe
dig másnak tegyen valamit, hogy cselekszik az er
kölcsileg érdemes ember? Az orvos éhes és fáradt, 
ennie és pihennie kell, de hírt hoznak, hogy nagy be
tegnek sürgős segítségre van szüksége, mit fog 
tenni az erkölcsi magaslaton álló orvos? Elő fog 
áillani eszméletességében az a kép, a melyet ő önma
gáról alkotott, az az érzelem, a melyet ő önmagában
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önmagáról képezett és ez az érzelem önönmagát 
olyan emberként fogja eszméletessége előterébe ál
lítani, a ki ilyen esetekben inkább siet a beteg segé
lyére, mint önmagáról gondoskodik. így a beteg se
gélyére siet és elnyomja testi léte ösztöneiből fakadó 
vágyakat. Ellenben az az orvos, a ki koczkáztatja a 
beteg életét a maga egyéni jólétéért, elérheti, hogy a 
beteg meghal, az ő gondatlansága kiderül és ő ezért 
bűnösszámba megy.

Igen természetes, hogy ennek az öntudatos álla
potnak az elérése igen-igen hosszú fejlődés. A  bölcső
ben ennek a fejlődésnek csak a lehetősége, az alkotó 
elemei vannak meg, az első gyermekkorban csak az 
előkészítéséről lehet csak szó; a fejlődés voltakép az 
ifjúkor végén kezdődik, csak akkor lehet szó arról, 
hogy valakinek öntudatos egyéni akarata van. a mely 
a vágyak fölött feltétlen határozottsággal uralkodik. 
Van olyan emberi egyed, a kinél ez a fok soha nem 
fejlődik ki s vágyai kergetik a bűnbe; van olyan, a 
kinél az önérzés téves irányban fejlődik és tudatosan 
gonosztevő. Ez a hosszú és nagyon bonyolult fejlődés 
azonban egyedül csak az emberi társadalomban for
dul elő, miután ennek érzelmi alapja van; az 
egyéni akarat, az akarat személyisége csak emberi tár
sadalomban fejlődhetik ki. Az ember előbb a család
ban, utóbb az iskolában társai között, majd a nyílt 
társadalomban benyomásokat szerez, ezeket a be
nyomásokat értékeli és ezen benyomások hatása alatt 
dolgozza ki önmagában azt, a mit úgy hívnak, hogy 
,,én“, olyan én, a mely minden mástól különbözik, ,,a 
socialis én", a mely a társadalomban a többi társ kö
zött egyéni akarattal állja meg a helyét. Ezt a fejlődést 
létesíti, előmozdítja a nevelés, az akarat nevelése, a 
fegyelmezés; tulajdonképen helyesen önfegyelmezés_ 
nek kellene ezt nevezni, mert az nem abban áll, hogy 
valakit igazgatunk, irányítunk, fegyelmezünk, hanem
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hogy őt képessé tesszük arra, hogy önmagát fegyel
mezze, hogy kifejlessze magában azt az önérzetet, 
önérzést, a mely a társadalmi életben képesíti őt ^ira, 
hogy a társadalom érdekében a nagyobb ellenállás 
irányában cselekedjék. Ennek az önfegyelmezésnek, 
az akarat nevelésének fokozatai vannak: az ember 
előbb uralkodni tanul önmagán, utóbb lesz csak hosz- 
szú átmenet után önálló és csak ezután érkezik el az 
önismeretnek a fokára, a mely őt az egyéni akarásra 
teljesen és tökéletesen képessé teszi. A  következők
ben tehát foglalkozni fogunk az önuralommal, az ön
állósággal és az önismeretttel és keresni fogjuk külön 
feladatunkhoz képest ennek a három fejlődési foko
zatnak a különböző rendellenes elváltozásait.

1. Az önuralom rendellenességei.

Tekintsük végig azt az utat, a melyen a gyermek 
végig halad, az öntudat első jelentkezésétől kezdve 
egész addig, a midőn öntudata annyira kialakul, hogy 
érzelme és értelme saját magáról, énjéről tudatossá 
válik. A  gyermek éllete első hónapjaiban egyáltalán 
nem tud arról, hogy énje van, egyáltalán nem tudja 
megkülönböztetni önmagát az őt környező külvi
lágtól; ez a megkülönböztetés lassan halad lépésről- 
lépésre. Első időben még saját tagjait, kezét és lábat 
sem tudja magáénak, úgy hogy megtörténik, hogy a 
gyermek mérgében saját kezébe vagy karjába, e e_ 
harap és csak akkor hagyja abba, mikor fájda roat 
érez. Saját tagjait és testét is csak akkor kezdi felis
merni, mint énjének a részeit, ha fájdalmat, kényel
metlenséget, hideget, vagy meleget érez, vagy ped * 
izmai mozgásának érzéseit. Tragikuma az emberiség
nek, hogy az „én“-re először a fájdalom és nem az 
öröm emlékeztet. Az önismeretét a környezettel való
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érintkezés fejleszti tovább. A  gyermek észreveszi, 
hogy különböző tárgyak vannak körülötte, a melyek 
a külvilágot alkotják: személyek és élettelen tárgyak. 
Életének első hónapjaiban inkább a személyek keltik 
fel figyelmét, mint tőle különálló dolgok, mert ezek 
állandóan mozognak, hangot adnak, az ő éhségét, vá
gyait kielégítik és kisebb kényelmetlenségeit elhárít
ják. így figyelni kezdi a körülötte lévő személyeket, 
megszokja anyja vagy dajkája hangját, mosolyát vi
szonozza, örül, ha ezek a személyek körülötte vannak 
és sír, ha nem látja vagy nem érzi őket. így jut las
san reá, hogy ezek idegen személyek és mintegy össz
benyomásaiból kivonás útján jut a saját személyére- 
Majd az élettelen tárgyak felé irányul a figyelme: 
először úgy érzi, mintha ezek is élő tárgyak lennének 
és személyes tulajdonságokat tulajdonít neki, mintha 
ezeknek is volna akaratuk és cselekvésük: ha a szék
lábban megüti magát: haragszik reá és megveri. Majd 
a körülötte lévő tárgyakat megfogja, mozgatja és 
azokkal kísérletezni kezd. Egy és más sikerül neki, 
más pedig nem sikerül. Ezekkel a kísérletekkel és 
próbálkozásokkal jut reá arra, hogy ő a tárgyaktól 
különböző lény és így úgy a személyekkel, mint a kö
rülötte lévő tárgyakkal viszonyokat kezd létesíteni és 
rendezni. Megfigyeléssel, utánzással, foglalkozással 
ismeri fel saját képességeit, énjét és ezzel a folyamat
tal folyton nő öntudatában az, hogy ő a körülötte 
lévő világtól külön létező én.

A  fejlődésnek ezen a fokán, a mikor az öntudat 
a környezet által nyújtott viszonyok között éledni 
kezd, kétféle benyomás az, a mely a gyermek viselke
désére irányítólag hat. A gyermek érzi, hogy vannak 
dolgok, a melyek reá kellemesen hatnak és vannak 
dolgok, a melyek neki fájdalmat okoznak: így éled 
fel a vágya az után, a mi jó és a tartózkodása attól, 
a mi rossz. Tapasztalja, hogy vannak mozdulatai és
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cselekvései, a melyekre jó hatás felel és vannak cse
lekvései, a melyek fájdalommal járnak. Az első idő
ben tehát cselekvését ez a tapasztalat irányítja. Ez 
az erkölcsi cselekvés első fokának jellemzője: ezen a 
fokon az ösztönszerű viselkedést csak az örömnek és 
a fájdalomnak a hatása befolyásolja, melyet esetről- 
esetre a gyermek minden ösztönszerü mozgás alkal
mával tapasztal. A  nevelés is tehát az első időben 
csak ebből a tapasztalatból indulhat ki. A  nevelés 
arra törekszik, hogy a gyermek egyes vágyainak helyt 
adjon és másokat megfékezzen. Az önuralomra való 
szoktatásnak azzal kell kezdődnie, hogy mindazokkal 
a vágyakkal szemben, a melyet a nevelő a gyermek, 
ben feleslegesnek tart, a gyermekre fájó vagy rossz 
hatást alkalmaz. Kezdetben, a mikor a gyermek ön
tudata még fejlődőben van és ennek nagyobb vesze
delme nincs, a gyermekre ható külső nyers erő az, a 
mely legjobban megfékezi vágyait és indulatait. így 
jutunk a természetes büntetések fogalmához, a mely
nek fogalmát Rousseau és utóbb Spencer állította fel 
és fejtette ki, A  gyermek a tűz felé nyúl és ujját meg
égeti, felmászik valahová, leesik és magát megüti, ez 
a módja annak, hogy a gyermek leszokjon helytelen 
cselekedeteiről. Igen természetes, hogy ennek a mód
szernek két nagy hátránya van. Egyik az, hogy a gyer
mek élete és testi épsége veszedelemben van, ha arra 
bizzuk, hogy a saját maga kárán tanuljon, tehát csak 
akkor lehetséges, ha semminemű veszélylyel nem jár. 
A  másik nagy hátrány az, hogy a rossz cselekvés kö
vetkezménye számos esetben nem áll be rögtön és 
az okulás oly későn következik be, hogy az a legtöbb 
esetben már késő. Ha a gyermek nem tanúi, nagyon 
későre fogja megtudni, hogy a nemtanúlás neki mi
lyen kárt okozott; ha a gyermek elcsavarog, iskola- 
kerülő lesz és elzüllik, sokszor felnőtt korában bánja 
csak meg gyermeki könnyelműségeit. így a paedago-
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gusok azt a tételt állították fel, hogy a nevelőnek 
kell magának jutalmat és büntetést alkalmazni, ennek 
a jutalomnak és büntetésnek azonban olyannak kell 
lenni, a milyen az a természetes jutalom és büntetés, 
a mely a gyermeknek cselekményeire magától bekö
vetkezik. Mindenesetre complikált és nehéz feladat 
ezt megvalósítani, de kétségtelen, hogy az önuralomra 
való szoktatás az első gyermekkorban máskép nem 
megy, mint a jó és rossz hatások éreztetésévell, a ju
talommal és büntetéssel a szó paedagogiai értelmé
ben. Mielőtt a jutalom és büntetés részleteiről és hát
rányairól, a jutalom és büntetés körül elkövetett visz. 
szaélésekről és annak következményeiről szólnánk, 
meg kell emlékeznünk két fontos feltételről, a mely a 
jutalom és a büntetés előfeltételéül szolgálnak.

A régi paedagogusok közül már Herbart20), a kinek 
az erkölcsi nevelésre vonatkozó tanításait még Né
metországban is kevéssé ismerik és értik, megmondta 
azt, hogy a vágyak feletti uralkodás, az önfegyelme
zés első foka csak akkor lehetséges, ha előbb a vágyak 
megfelelő kielégítést nyernek. „Először azt a vadsá
got, a mely a kielégítetlen természeti szükségletek
ből ered, meg kell szelídítenünk a vágyak kielégítésé
vel mértéktelenség nélkül. Az éhség ne vezesse a 
gyermeket lopásra, a túlságos ülés ne vezesse a gyer- 
meket elszaladásra. Ez a figyelmeztetés nem feles- 
ges; rossz példákat látunk olyan családokban is, a 
hol ilyen dolgokat az ember nem várna. Leggyak_ 
rabban azonban a túlzás fordul elő. Ha a szükséglet 
elvesztette élét, akkor a vágy további elterjedésének 
határozott és visszavonhatatlan tilalommal kell ellene 
állni. Ezzel össze kell kötni az eltérítést valami más 
dologra, a mi a gyermeket foglalkoztatja- Ha az a 
tárgy, a mely a vágyat állandóan izgatja, eltávolít
ható, úgy ez annál jobb. Az otthonban ez sokkal 
könnyebben lehető és szükségesebb is, mint ha a gyér-
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mek idegen házban van; ha a tárgyat nem tudjuk el
távolítani, akkor kielégítését el kell halasztani és ké
sőbbi időre kell kilátásba helyezniH erbartnak  
ezek a tételei örök érvényűek és tanulságos azokat 
részletesen elemezni és a kriminalpaedagogiára alkal
mazni. A  gyérmeiknek vannak testi, lelki és társas vá
gyai; a gyermek elzüillése, erkölcsellenes viselkedése 
rendszerint alig nyilvánul egyébben, mint hogy vá
gyai szertelenek, fékezhetetlenek, nem tudja azt a 
társadalmi rendnek alárendelni. Első kérdése tehát 
minden józan paedagogusnak az, hogy a gyermeknek 
testi, lelki szükséglete ki van-e elégítve? Ha a gyer
mek télen fázik és télikabátot lop, ha a gyermek éhe
zik és kenyeret lop, minden egyéb nevelőeljárás előtt 
arról kell gondoskodni, hogy van-e neki ennivalója és 
meleg ruhája? Ha ez nincs, hiábavaló minden bünte
tés, erkölcsi oktatás és javító igyekezet, A  ki valaha 
kutyát tartott és foglalkozott a kutya idomításáva'l, 
nagyon jól tudja, hogy a kutyát is csak azzal lehet az 
embernek magához kötni, ha elemi testi szükségleteit 
ellátja; az állat ott marad, a hol enni kap és a hol 
meleg helyen nyughatik s otthagyja a helyet, a hol 
koplal és fázik. Ezt a kriminális gyermekek nevelé
sével foglalkozó nevelők többnyire figyelmen kívül 
hagyják, rendszerint azért, mert a bűnös viselkedése 
felett érzett harag elnémítja a józan gondolkodást.

Lesznek azonban esetek, a hol a vágyat feltétle
nül nem lehet kielégíteni vagy azért, mert a vágy 
maga szertelen vagy azért, mert a vágy valami olyan 
után irányul, a melyet adott esetben a külvilág aka
dályai folytán nem lehet megvalósítani. Az ilyen vá
gyakat sem lehet azonban puszta nyers erővel el
nyomni, hanem lehetőleg gondoskodni kell eltéríté
sükről, a figyelemnek más tárgyakra való irányításá
ról, más helyettesítő vágyak felkeltéséről. Itt is azon., 
bán csak nagy psychologiai ismerettel lehet a gyér-
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mek leikével kísérletezni- Először meg kell jegyezni, 
hogy nem minden túlzott vágy és nem minden gyer
mekes indulat jár a gyermek erkőlcsiségére káros 
következménynyel; egész bizonyos, hogy a milyen 
gyorsan váltakoznak, felváltják egymást, vagy elmúl
nak. A  nevelő különös ügyessége, hogy megértse a 
gyermek viselkedéséből, hogy kalandos fantáziájának 
vágya mullc, vagy állandó-e. A  könnyen múló vágyat 
csak állandóvá tesszük, ha többet foglalkozunk vele, 
mint kellene, a helyett, hogy megvárnék, míg a gyer
mek megfeledkezik róla. A  másik fontos szabálya a 
vágy eltérítésének és más tárgyra való átviteliének az, 
hogy az a tárgy, a melyre a gyermek vágyát áttéríteni 
akarjuk, némi rokonságban vagy hasonlóságban álljon 
azzal a tárgygyal, a melynek vágyát eltéríteni akarjuk. 
Ha a gyermek valami játékot akar, nem fogjuk vá
gyait megállítani azzal, hogy munkára fogjuk; ha a 
gyermekben szertelen mozgékonyságot, kalandvágyat 
találunk, nem fogjuk eltéríteni ipari ülő foglalkozás_ 
sál, hanem játékait és foglalkozásait akként fogjuk 
megválasztani, hogy hasonló körben keressük a vágy 
kielégítését. Ha a gyermek szenvedélyes moziláto_ 
gató vagy detektivregényolvasó, semmit sem fogunk 
elérni azzal, ha eltiltjuk a mozitól vagy a regényol
vasástól és a mozi helyett magányos utakra visszük 
sétálni vagy a regényolvasás helyett valami fáradsá
gos szellemi munkát végeztetünk vele: pl. számtanra ta_ 
nítjuk. Az érdeklődést annál a vágynál kell megfogni, 
a mely elemi erővel megnyilvánult és itt az erkölcsi 
nevelés egyetlen és igazi szabálya az, hogy a rossz 
helyett jót kell a gyermeknek nyújtani. Ha a gyerme
ket a rossz pajtásokkal való játék megmételyezi, sze
rezzünk neki jó pajtásokat- Ha munkájához nincs 
kedve, próbáljuk vagy a munkát játékosan rendezni 
be, vagy hely és idő szerint oly más munkát adni neki, 
a mi őt érdekli; ha az erkölcstelen mozi megrontja,
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mutassunk neki jó és szép mozgófényképet, a mely 
nem untatja és ha kalandos dolgokat szeret olvasni, 
a deteiktivregények helyett adjuk neki Stanley, Li_ 
vingstone vagy Paul Bért kalandos utazásait.

Egy amerikai moralpaedagogus: Griggs65), az er
kölcsi nevelésről írott gyönyörű könyvében azt mond
ja, hogy az erkölcsi nevelésnek ezt a kérdését a görö
gök világították meg legjobban a szirénekről szóló 
régi mondában. A  görög monda szerint úgy Odysseus 
mint Orpheus elhajózott a szirének előtt és mind a 
kettő megmenekült a csábítások veszedelmétől, azon
ban mind a kettő egész más módon. Mikor Odysseus 
hajójával közel ért a szirénekhez, betömette a hajósok 
fülét és felszólította, kössék őt az árboczfához. Mikor 
közel jöttek a szirénekhez és bűvös, csábos zenéjüket 
hallotta, kiabált és kapálódzott Odysseus az árbocz- 
fán a hajósoknak, hogy engedjék őt a bűbájos éneke, 
sekhez. A  hajósok azonban nem hallottak semmit és 
Odysseus megmenekült. De csak megmenekült. Ez a 
menekülés nagyon kevés világot vet Odysseus erköl
csi érdemére, legfeljebb okos előrelátásáról tanúsko
dik. Orpheus egész máskép cselekedett: mikor a szi
rének közelébe jött, elővette hárfáját és oly szépen, 
édesen játszott rajta, hogy sem ő neki, sem társainak 
eszökbe sem jutott, hogy a hajót elhagyják s a sziré
nek ölébe vessék magukat. Griggs már most azt 
mondja, ebben áll az erkölcsi élet egész problémájá
nak symbolilkája: a gyermeknek az erkölcsi életben 
olyan zenét kell nyújtani, a mely őt elvonja a szirének 
csábító, bűnös énekétől.

Ugyanez az elv áll a vágy kielégítésének azokra 
az eseteire is, a hol a vágy természetes kielégítésre 
szorul, de a gyermek testi, lelki és erkölcsi fejlődése 
azt kívánja, hogy ennek a vágynak a teljesítése ké
sőbbi időre halaszlassék el. A legtöbb gyermek már az
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utánzás szokásánál fogva olyasmit akar, a mi nem 
gyermeknek való, sokszor foglalkozásban, de leggyak. 
rabban szórakozásban. Ilyenkor nagyon rossz dolog 
ezt a vágyat nyers erővel elnyomni, hanem kielégíté
séről kell gondoskodni hasonló módon, esetleg jobb 
módon és kilátásba helyezni a vágy kielégülését: 
,,majd ha egyszer nagy leszel". A legkényesebb kér
dés itt a nemi vágyak kérdése, a mely az ifjúban gyak
ran korán éledez, de sem szervezetének, sem eríköl- 
csisége kifejlődésének nem szolgál előnyére, sőt ká
rokat okozhat. Itt sem fogunk elérni eredményt eltit
kolással, elnyomással, hanem valamikép gondoskod. 
nunlk kell arról, hogy a fejlődő ifjú ezt a vágyát szép 
és nemes módon elégítse ki, vagy helyettesítse mással. 
Ha a nemi ösztön éled benne és kielégítése korai, 
attól, hogy erkölcstelen nő társaságába keveredjék, 
semmi sem óvja meg jobban, mintha alkalma van ked
ves és igazán művelt leányok társaságában szórakozni, 
zenét vagy más művészetet élvezni. Ez a mód minden
esetre vagy elodázza, vagy nemesebbé, szebbé teszi 
egykoron a nemi ösztön tényleges kielégítését. Mind
ezekből levonhatjuk azt az alaptételt, hogy a vágyak 
társadalomellenes, erkölcsellenes hatásainak szabá
lyozására legelső és természetes alapfeltétele a vá
gyak, szükségletek kielégítése, vagy elhárító kezelése, 
Csaik ha ez sikerült, akkor beszélhetünk arról, hogy a 
fejlődés első fokán megengedhető erővel a vágyakat 
korlátozzuk és a gyermeket önuralomra szoktatjuk. 
Ha nem így járunk el, bekövetkeznek az önuralomnak 
a fogyatékosságai és rendellenességei-

A  második nagyon fontos feltétel, a melynek az 
önuralomra való szoktatás alapjául kell szolgálnia, 
az, hogy úgy a jutalmazásnak, mint büntetésnek az 
érzelmi élet közösségen kell alapulnia, a szeretet ér
zelmén és a sympathía lelki működésén. A  jutalma, 
zás és büntetés a vágyak hatékony korlátozására irá-
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nyúl; minden esetben vagy valami rosszat, jót vagy 
valami kellemetlent juttat a gyermek tudomására. 
Hatása tehát csak akkor áll elő, hogyha nem rontja 
meg, nem töri össze, nem károsítja meg annak a kör- 
nyezetnek a hatását, a melyet a gyermek vezetésének 
első alapfeltételéül ismertünk el. Úgy a jutalmazás 
és a büntetés tehát csak annak a kezéből éri él igaz 
hatását, a ki iránt a gyermek sympathiával viseltetik, 
a kiről a gyermek tudja, hogy őt igazi, az érzelmek kö
zösségén alapuló szeretet vezeti. Ha a gyermek ide
gentől kap jutalmat, az nem igazi jutalom; az a juta
lom, a melyet szeretet nélkül adtak, nem jutalom, ha
nem fizetés, díjazás; a gyermek nem erkölcsi visel
kedése elismerését, nem a további serkentést fogja 
látni, hanem egyszerű fizetést és haszonlesővé lesz. 
Ugyanígy van a büntetéssel. A  biblia igen szépen 
mondja, hogy a ki kíméli pálcáját, nem szereti a fiát. 
Ennek az igazi értelme nem az, a mint azt a jezsuita- 
morál és a rabbinusbölcsesség kiforgatta, hogy a gyer
meket büntetni és ütni kell, hanem az, hogy csak an
nak van /oga a gyermeket büntetni, a ki szereti- Csak 
az érzelmek igazi közössége, csak a szerető környezet 
biztosítja azt, hogy a gyermek a reá sújtó büntetésben 
nem az ellene irányuló bosszút, haragot, rosszindula
tot fogja látni, hanem a szeretetnek az ő érdekében 
való eljárását.

A  modern paedagogia összes művelőinél vagy 
teljesen hiányzik, vagy igen rövidre van szorítva a 
jutalomnak, mint az akarat nevelésének az eszköze. 
Korunk gondolkozására jellemző, hogy hosszú fejte- 
éetúseket olvasunk a büntetésről és a legtöbb „gyakor
lati” paedagogus fegyelmezés és rendtartás alatt csu
pán a büntetést érti, a legtöbb tanító gondolkozásában 
az egész javító nevelés vagy szigorított nevelés nem 
egyéb, mint a büntetések változatos sorozata, de a ju
talomról a paedagogusok vagy hallgatnak, vagy nem
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akarnak róla tudni, vagy csak hátrányait emlegetik és 
lehetőleg meg akarják szorítani. Évszázaddal ezelőtt 
a philantropisták s a jelenkorban az amerikai paedago- 
gusok az egyedüliek, a kik a jutalmat is a fegyelmezés 
fontos eszközének tartják és ilyen értelemben kívá
nok én is ezeken a lapokon a jutalomról szolani.

Nagyon helyes volna azt a gondolatot úgy a szülő, 
mint a nevelő gondolkozásából kiirtani, hogy a juta
lomnak a büntetés mellett másodrangú szerepe van és 
a jutalomnak egyenlő helyet, sőt első helyet biztosítani 
a nevelésben. A  jutalom ellen az a legfontosabb kifo
gás, hogy a gyermek erkölcsisége nem tud kellően fej
lődni akkor, ha csak a jutalomért teszi a jót. Legkivá
lóbb paedagogusok mondják azt, hogy a jutalmazás 
meghamisítja a jóakaratot. A  jóakarat csak a 
magáért a dologért teszi a jót; a gyermek szeretetbő 
engedelmeskedjék szülőjének, a növendék tiszteletből 
engedelmeskedjék nevelőjének. Ez az általános nézet 
egyáltalán nem felel meg a gyermek lelkeismeretének, 
ép ezért az amerikai paedagogusoknak nézete helyes, 
a mely a gyermek psychologiáján alapúi. A  mi éle
tünkben sajátságos az, hogy egész társadalmunk a 
legfelsőbb körökig úgy rendezte be az életét, hogy 
egész tevékenységének semmi más célja nincs, mint 
jutalmat, elismerést aratni, a hivatalnok azért dolgo
zik, hogy előléptetésben, nagyobb méltóságban legyen 
része, kereskedő és bankigazgató is külső címekért 
eseng és a katona egyetlen törekvése az az érdemrend, 
a mi a nyakában lóg, mint a primitív embernek a cse
csebecse és kagyló. Vájjon nem számlálhatjuk meg 
ujjunkon világszerte a mai társadalomnak azokat a 
vezetőit, a kik igazán az ügyért és csak az ügyért tö
rekszenek minden jutalom és elismerés reménye nél
kül? Nem felnőtt pharisaeusok alakoskodása.e az, hogy 
ép a gyermeket kell arra szorítani, hogy ne várjon ju
talmat, hanem magáért tegye a jót? Sajátságos az is,
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hogy a szegény emberrel, a paraszttal és munkással is 
ugyanígy cselekszik a mi előítélettel teli társadal
munk és az uríosztály képmutató tagjai felháboro
dik azon, hogy a primitiv ember mindent csak pénzért, 
fizetségért, jutalomért tesz. Ezzel szemben egyenesen 
azt állítom, hogy a primitiv lélekből folyik, hogy a ju
talom neki örömet okozzon, hogy érezze azt, hogy jó 
tettéért mások is jót tesznek; a gyermeki lélek primi_ 
tivitásáriak alapjellemvonása az, hogy a viszonosság 
alapján értékel és egész lelki működése úgy van be
rendezve, hogy a jóra jó és a rosszra rossz követke
zik. A jutalomnak káros hatása csak ott van, a hol azt 
nem a gyermek fejlődésének első stádiumában alkal
mazzák, hanem később, a mikor az akarat nevelésének 
magasabb stádiumainak kellene érvényesülni; itt az 
öntudat már magasabb fokát éri el és a gyermek ma
gának alapelvet, szabályt csinál abból, hogy a jutalom 
neki jogos követelése. Addig, a míg a gyermek az ösz
tönök! világában él, a jutalom hatása előnyös. A  jutal
makat is tehát a gyermek fejlődő leikéhez képest kell 
alkalmazni és olyan jutalmat adni neki, a mi a gyer
mek lelke természetének megfelel- A  ki a kis iskolás 
gyereknek azért, mert jól tanult, pénzt ad, el fogja őt 
rontani, de ha könyvet, játékot ad neki, vagy valami 
örömet okoz neki, az mindig jót cselekszik a gyermek
kel. A fejlődés során azután a jutalom lehet nem tár
gyi érték, hanem szellemi érték; a gyereknek, a kit 
szülője vagy nevelője igaz, benső szeretettel nevel, 
apja, vagy nevelője megelégedése, mosolya sokszor 
többet ér, mint az idegenek bármilyen szép és gazdag 
ajándéka. A gyermek lelkének az az állapota, hogy a 
gyerek legszebb jutalma szülője öröme és hogy a 
gyermek minden erejét megfeszíti, minden törekvését 
arra irányozza, hogy a legszebb jutalmat: szülője
örömét és megelégedését elérje, ez az önfegyelmezés 
leghathatósabb biztosítéka. A jutalomnak tehát van
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nak magasabb, ideálisabb czéljai és ehhez ,a czélhoz 
vezető fokozatai; e magasabb czélok realizálása a ne
velés feladata és azért, mert a jutalommal visszaélés 
történhetik, nem szabad eleve elzárkózni a jutalom 
alkalmazásától. Teljesen hasonló, mint mondottuk, az 
amerikai paedagogusok álláspontja. ,,A jutalom , 
mondja Griggs, „a mely a dolgok természete szerint a 
jó cselekményre következik, olyan mint a táplálék és 
a napfény a testi szervezet számára, az erkölcsi élet 
csodálatos táplálója és felüdítője. Főeleme szerete
tünk meleg kifejezése és gyermekeink jó cselekedetei
nek élvezése. Ezt a legnagyobb mértékben éreztetni 
kell a gyermekkel“.65)

Az erkölcsi nevelésnél ép úgy, mint a testi gyó
gyításnál, mondja ugyancsak Griggs, sokszor van szük
ség arra, hogy a gyengének, a betegnek stimulantiára, 
izgató, felvillanyozó szerre van szüksége. Vannak ese
tek, a hol a táplálékot és a napfényt ezzel kell pótolni- 
Vannak petyhüdt, lanyha, rosszul táplált jellemek, a 
melyek maguktól nem tudnak megküzdeni az élet ba
jaival és ezeknek ilyen buzdító szerre van szükségük. 
Az erkölcsi nevelésben a legjobb és leghatékonyabb 
ilyen szer a jutalmazás; nincs tehát okunk arra, hogy 
ha az orvosi gyógymód alkalmazhatja ezeket az erősítő 
szereket, az erkölcsi nevelés ne alkalmazza azt. Ezzel 
szemben azt látjuk, hogy ép a gyengét, a beteget, az 
ingadozót fenyegetik, büntetik, a helyett, hogy igye
keznének őt erősíteni, buzdítani, testileg, lelkileg fel
villanyozni. Különösen hangzik, de én határozottan 
állítom, hogy a mi nevelőintézeteinkben is sokkal jobb 
volna többet jutalmazni a jelentkező jó viseletét, mint 
folytonosan büntetni a gyermeket azokért a rossz szo
kásokért, a melyeket régi környezetében felszedett és 
elsajátított. A  mi javítóintézeteink sivár, fegyházhoz 
hasonló helyek, a hol a dolgoztatás, éheztetés és 
büntetés az egyedüli módszer, a melytől a gyermek

Kármán : A  gyermekek erkölc-i hibái.
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javulását várják, de a mely egyenesen tönkreteszi a 
gyermek lelkét s itt nincs lelkűk a nevelőknek jutal
mazni. A  saját tapasztalataim bizonyítják, hogy ezek
kel a gyermekekkel szemben sokkal nagyobb ered
ményt ér el a helyesen alkalmazott jutalmazás; ab
ból a rettenetes erkölcsi mélységből, a melybe a leg
több ilyen gyermek sülyed, nagyon nehéz a felkapasz
kodás az erkölcs tiszta levegőjébe. Az okos nevelő 
észre fog venni minden legkisebb erőfeszítést, a mit a 
gyermek önmagától tesz, hogy a mélységből felka
paszkodjék; e mellett nem szabad elmenni észrevét
lenül és a további haladásnak leghatékonyabb ösztö
kélő je az elismerés és a jutalom. Az elzüllött és kri
minális gyerek oly távol van annak a tudatától, hogy 
jónak lenni jó dolog, hogy csak a legprimitívebb, leg
kézzelfoghatóbb, érzékenységét legíntensivebben érin
tő tapasztalat győzheti meg arról, hogy érdemes jót 
cselekedni. Igen természetes, hogy mindenféle izgató 
és erősítő szer túlságban ártalmas; az orvos sem teszi 
azt, hogy ezekkel az erősítő szerekkel teljesen pó
tolná a gyermek táplálkozását, ezek csak kisegítő, 
pótló eszközök, a melyek jól alkalmazva elérik az 
eredményt. Ártalmas a jutalmazás mindenesetre ak
kor, ha a nevelő kényelemszeretetből teszi és a he_ 
lyett, hogy a gyermekben a nevelés helyes módszerei
vel fejlesztené ki az önuralmat, ezt jutalmak és díjak 
ígéretével teszi-

Áttérhetünk ezután a büntetés paedagogiájára. 
Lélektani oka van annak, hogy az ember könnyebben 
büntet, mint jutalmaz. A büntetés az ember védekező 
és megtorló ösztönéből ered, folyománya az ezen 
ösztönből fakadó haragnak. A jutalom spontán cse
lekvés, a mely már magasabb öntudatot követel meg, 
ezt a jó cselekedetet már nem prímárérzelmek kísérik. 
Ez az egyszerű oka annak, hogy büntetni könnyebb, 
mint jutalmazni és csak álokoskodással lehet a bűn-
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tetés paedagogiai előnyeit igazolni. A büntetésnek 
egyetlen czélja lehet, a gyermeknek azokat a cselek
véseit korlátozni és visszatartani, a melyen önmaga 
uralkodni nem tud. A  büntetés tehát csak rendkívüli 
utolsó eszköz lehet a nevelés szertárában, de arról, 
hogy a büntetésnek magának a gyermek lelki átalakítá
sára valami része lenne, hogy a büntetés jobbá tenné a 
gyermek belső érzelmi organismusát, szó sem lehet. 
A nevelőnek meg kell előzni a hibákat épen úgy, a 
mint az orvos is több eredményt ér el, ha megelőzi a 
betegségeket, mint ha receptet ír vagy operál. A gya
kori büntetés egész határozottan mindig a nevelő 
gyengeségének a bizonyítéka; a nevelés evedménye és 
a büntetéseik gyakorisága fordított viszonyban áll egy
mással- És mennél gyakoribb a büntetés, annál keve
sebb a hatása, a növendék a végén annyira megszokja, 
hogy semmiféle hatással reá már nincs.

Igen természetes, — és ezt csak a mi külön tár
gyunk szempontjából kell megemlíteni — hogy a fog
házbüntetés és a botbüntetés, büntetésnek a szó 
peadagogiai értelmében egyáltalán nem tekinthető. 
Hiába enyhítjük a fogházbüntetést tanítással, szórako
zással, erkölcsi és vallásos oktatással, a fogházbünte
tés az akarat nevelésére nem hat, sőt ellenkezőleg ki
kapcsolván az akaratot a lelki élet működése köréből, 
egyenesen gyengíti az embert. A  legtöbb bűntettes, a 
ki huzamosabb ideig volt a fogházban, enerválódik, 
akaratnélkülívé lesz és mihelyt kilép az életbe, meg
rokkan és elbukik. Számtalan példa sokszor csodá
latba ejti az embert, hogy oly egyének, a kik a bör
tönben évekig kitünően viselkedtek, ellenük semmi 
panasz nem volt, alig, hogy kijöttek a szabad életbe, 
rögtön bűncselekményt követtek el. Ennek az oka az, 
hogy az akarat ereje csupán csak az élet eleven szer
vezetében gyakorolható; a fogházban az akarat ki van 
kapcsolva, minden lépés pontosan előírva, a fogházi
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élet olyan, mint a gépben járó béna ember élete, akar
ni, választani csak ott lehet, a hol van miből válasz- 
tATu'"3 » ^an és mód a választást gyakorolni.
Ebből következik, hogy gyermeknek és fiatalkorúnak, 
ha nevelni ákarjuk, fogházban nincs helye. Az a tény, 
hogy nálunk még mindig tömegesen tartják a gyerme
keket fogházakban és külön fiatalkorúak fogházát ál
lították fel, bűn a gyermek jövője és a társadalom e’- 
len s az illetékes körök tehetetlenségének bizonyítéka; 
ezt semmiféle szemforgató álokoskodással (Förster) 
nem lehet igazolni, mert minden élettani és lélektani 
tény ellene szól. Ép így nincs semmi hatása, értelme 
a testi büntetésnek és a botbüntetésnek; mind a kettő 
az emberi primitivitás ösztönszerű maradványa, a me
lyet az értelemnek le kell győznie. Köztudomású do_ 
lóg, hogy a verés a gyenge gyermeket összetöri, külö
nösen az altest ütése rendellenes nemi vágyakat 
éleszt, a testi büntetésnek ártalma, kára annyi van, 
hogy a lelkiismeretes nevelőnek igen kár azért, hogy 
dühének állati módon kifejezést adjon és szabad utat 
engedjen, koczkáztatni a testi büntetés testi-lelki és 
erkölcsi ártalmait- A büntetés alapja a félelem felkel
tése az emberi élet kezdő fokozatain; ez helyes és 
czélravezető; a félelemnek felkeltése azonban lehet
séges még hatékonyabb eszközökkel és lelki eszkö
zökkel, mint a testi büntetéssel.

Paulsen szerint tehát a büntető politika kérdése 
az volna: hogyan lehet a nevelésnek a kihágásokat és 
így a büntetés szükségét megelőzni? Két pont jön itt 
mindenekelőtt tekintetbe: 1. takarékosnak kell lenni 
parancscsal és tilalommal; 2. következetesnek és szi
gorúnak kell lenni a keresztülvitelben66).

Takarékoskodni a parancscsal és tilalommal, ez a 
első szabálya; mennél több a parancs, 

annál több az engedetlenség és mennél több a tilalom, 
annál több az inger tiltott dolgot elkövetni. A  tila-
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lom egyenesen suggerálja a tiltott dolog véghezvitelét, 
n a  nem lett volna az a tilalom, hogy az Édenkert fá
járól nem szabad enni, talán még ma is a paradicsom
ban volnánk.

A  tilalomnál sokkal jobb, ha meg tudjuk óvni és 
gátolni a gyermek kihágásait; távolítsuk el azokat a 
tárgyakat, a melyek a gyermekre veszedelmesek lehet
nek és hárítsuk el szabad mozgásuk akadályait. Ha a 
gyermek lármázik, adjunk neki olyan helyet és sza
badságot, a hol nem zavar minket és kedvére lármáz- 
hat. Ép így sokkal jobb az, ha a gyermek spontaneitá
sát felhasználva, vezetjük foglalkozáshoz, cselekvés, 
hez, játékhoz s ezzel múlik el a neveletlensége- Mini 
dennemű zavar, neveletlenség, kiállhatatlanság ellen 
a legjobb szabály a vidám tevékenység.

A második főszabály a nevelés intézkedéseinek 
következetes és határozott keresztülvitele. A  gyerme
ket nem szabad ahhoz hozzászoktatni, hogy paran
csaink és tilalmaink szeszélyeinktől és hangulatunktól 
függnek; a nevelő hangulatait a növendék kihasználja 
jogosulatlan vágyai elérésére, viszont az igazságtalan 
rossz hangulat titkolódzásra és hazudozásra bírja. 
A  határozottság és pontosság suggeráló hatással van 
az emberre; a katonaságnál is a pontos és következe
tes kapitányt szereti a legénység. A  határozottság és 
következetesség jótékony hatásait érzi a gyermek és 
hozzá alkalmazkodik. A  határozottság és szigorúság 
feltétele, hogy az ember először önmagával szemben 
legyen szigorú. Ha a gyermek látni fogja, hogy neve
lője egyik nap pontos saját dolgaiban, de másnap ha
nyag, ehhez fogja alkalmazni a maga viselkedését. A  
nevelő uralkodjék saját szenvedélyein. A  harag és he
vesség ép oly hiba, mint a túlzó gyenge elnézés. A  
nevelő tartsa szeme előtt az orvos példáját, a ki telje, 
sen elhibázza hivatását, ha izgatott és haragos a 
miatt, hogy a dolgok lefolyása nem megy az ő akarata
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szerint; a jó orvos kutatja az okokat és megtesz min
den lehetőt az okok elhárítására) de nem haragszik és 
nem tesz szemrehányást-

A parancs és a tilalom határozott és világos le
gyen, ne engedjen módot titkolódzásra és arra, hogy 
a növendék a parancs vagy a tilalom alól kibúvókat 
keressen és mentegetődzésre legyen alkalma. Tanul
jon meg a gyermek gyorsan és igenlőleg reagálni. A  
parancs és tilalom és a reá váró válasz lehetőleg le
gyen gyors és határozott, mechanikusan válaszoljon 
a gyermek a parancsra és a tilalomra. A  nevelő ne 
fűzzön okoskodásokat a parancshoz és a tilalomhoz. 
Ha a gyermek sokat okoskodik azon, hogy miért kell 
valamit tenni, reá fog jutni az ellenkező okokra és 
azokat követi. A  gyermeket meg kell szoktatni, hogy 
az erkölcs elemi szabályait ne kutassa, hanem vak 
engedelmességgel kövesse: ne okoskodjék azon,
hogy miért nem szabad ütni (kisebb testvéreit és 
miért ne csalja meg az anyját; későbbi fejlődése so
rán majd rá fog jutni arra, hogy miért nem szabad 
ezt vagy azt tennie. Nem kell ígérni és nem kell fe
nyegetni. Az ígéret és fenyegetés által a parancs fel
tételes lesz és a nevelő elveszti a hitelét, ha az 
ígéret vagy a fenyegetés amúgy sem következik be. 
Ügy az ígéretet, mint a fenyegetést, a jutalmat és a 
büntetést tartsa a nevelő tartalékban és csak akkor al
kalmazza, mikor annak igazi hatása van. Végül kü
lönböztesse meg a nevelő a kis dolgokat a nagy dol
goktól. Jegyezze meg Herbartnak azt a mondását, 
hogy a gyermeknél nincsenek nagy dolgok, a melye
ket dicsérni vagy gáncsolni lehet. Kisebb kihágá
sokból ne csináljon a nevelő nagyobb zajt és bajt, 
tanulja meg a kis dolgokat a nagytól megkülönböz
tetni. A magam tapasztalatából említhetem meg azt, 
hogy a fiatalkorúak bíróságánál minden egyes eset
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ben úgy igyekeztem megtalálni a gyermek bűneinek 
a mértékét, hogy vizsgálóbírói és ügyészi gyakorla
tomban előforduló esetekre gondoltam. A  ki meg
szokta a felnőttek bűneit kutatni, üldözni és büntetni, 
látja, hogy a gyermekek bűnei nagyon csekélyek a 
nagyok bűneihez képest, még pedig nemcsak rela
tíve, hanem absolute is. A  ki ezt a mértéket meg fogja 
találni a züllött és bűnös gyermekek nevelésénél, 
sokkal nagyobb és teljesebb eredményt fog elérni, 
mint a ki lépten-nyomon felháborodik azon, hogy ,,az 
a gyermek olyan kicsi és már olyan rosszat követ el“. 
Viszont harag és felháborodás nélkül, komolyan kell 
venni a gyermek hibáit; a mi igazi, komoly hiba, azon 
kényelemszeretetből, vagy túlengedékenységböl át
siklani a nevelés nagy hibája. Ha büntettünk, a bün
tetéssel el van az ügy intézve. Ha a gyermektől azt 
követeljük, hogy a büntetés után hagyja abba rossz 
szokását, mi is tekintsük a büntetéssel a dolgot befe
jezettnek. Ha a gyermek hibát követett el és mi meg
büntettük, ne tegyünk neki tovább szemrehányást. A  
kriminális gyerekek nevelésénél egyik legnagyobb 
hiba az, hogy az egész eljárás, a javító nevelés, a 
prcbárabocsájtás során egyebet sem teszünk, mint 
folyton arról beszélünk, hogy a gyerek egyszer lo
pott vagy elcsavargott. Nincs helyesebb, mintha a 
bűncselekményt már tisztáztuk és a gyermek elvette 
büntetését, az elkövetett cselekményekről hallgatunk. 
Ide tartozik még egy nagyon régi és nagyon rossz 
szokás, a mely a gyermeket arra akarja kényszerí
teni, hogy a büntetés után bocsánatot kérjen és a 
büntetést megköszönje. Ez a módszer Képmutatókat 
nevel. A  hol a nevelő és a növendék közt olyan a 
viszony, hogy a gyermek maga belátja a büntetés jo
gosságát és hasznát, ott a növendék és a nevelő közt 
a büntetés után a közeledés magától be fog követ
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kezni, ellenben a hol ezt ki kell kényszeríteni, ott 
a megkövetéssel csak kellemetlen és a szeretetteljes 
viszonyt zavaró állapot fog bekövetkezni.

Az önuralom nevelésének e módjai áttekintése 
után térjünk át az akarat nevelésének tulajdonké- 
peni paithologiájára és vizsgáljuk azokat a fogyaté
kosságokat, a melyek az önuralom nevelésének a 
hibái folytán állanak elő. E helyütt specziális felada
tunkhoz képest nem foglalkozunk a testi és egyéni 
lelki vágyak feletti önuralom kóros jelenségeivel, 
ezek inkább a testi és értelmi nevelés és nem az er
kölcsi nevelés körébe tartoznak. Az egyéni vágyak 
és indulatok feletti önuralom a mi tárgyunkat csak 
annyiban érdekli, a mennyiben ezek az egyéni vá
gyak a társasélet érdekével ellenkeznek, a mennyi
ben az egyéni vágyak feletti uralom hiánya, vagy 
túlzása sérti a társas együttlét érdekét. Különösen 
foglalkozni fogunk tehát az önuralomnak azzal a fo
gyatékosságaival, a melyek az ember társaséletének 
viszonyaiból folynak67).

Az akarat nevelésének ezen az első fokán a tár
sas együttlét elemi jelenségei szerepelnek olyanok
ként, a melyhez az embernek alkalmazkodnia kell, 
a melyekkel szemben a gyermeknek önuralmat kell 
tanúsítani és ehhez magát hozzászoktatni. Ilyen 
elemi tény az, hogy rajtunk kívül más lények is van
nak, továbbá, hogy ezek a más emberi lények velünk 
találkoznak, más emberi lényekkel nekünk együttes 
jelenlétünk van; ezenfelül más emberek minket fi
gyelnek, eszméletességük visszahat a mi viselkedé
sünkre és végül ezek a más emberek nemcsak létez
nek, jelen vannak, figyelnek, hanem ezek a más em
beri lények cselekszenek is. Először tehát vizsgál
juk azt, melyek az önuralomnak a hiányai a más
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emberek létezésével, jelenlétével, figyelmével és cse
lekvésével szemben való viselkedésben.

Az embernek veleszületett ösztöne, hogy más 
emberek társasága után vágyik, más emberekkel 
együtt szeret lenni, nem akar egyedül élni, csele
kedni, dolgozni, küzdeni. Ebből ered a más ember 
társasága utáni vágy. A  milyen hasznos az, hogy az 
emberben ez a vágy megvan, éppen olyan káros en
nek a társas ösztönnek a túlzása. A  ki nem tud magán 
uralkodni annyira, hogy nem tud egyedül lenni, ott 
ennek a társas ösztönnek a túlzásai károsak. A  gyer
meknek meg kell tanulni egyedül foglalkozni, tanulni, 
játszani, nem menni abban túlzásba, hogy mindig kell 
valakinek lenni mellette, a ki vele játszik, vele fog
lalkozik, őt elaltatja. Rendellenes viselete a gyer
meknek az, ha mindig pajtások közé vágyik, ha min
dig emberek közé tolakodik, mások társaságát, nyu
galmát zavarja. Más rendellenesség az, ha nem tud 
állandóan ugyanazon társak közt lenni, ma ezzel, 
holnap azzal áll össze, társaságát folyton változtatja. 
A  társas ösztön rokonelfajulása mutatkozik azon, a 
gyermeken, aki züllő, bandaszerűen élő emberek 
társaságát keresi inkább, mint a hozzá hasonló tár
sadalmi és erkölcsi fokon állók társaságát. így az, a 
ki czigányok, részegeskedők, csavargók társaságához 
csatlakozik, azokkal él és vándorol.

A  társas együttlétnek egyik feltétele a csatla
kozás, a társulás ösztöne; de abban a pillanatban, 
a mikor két egyén egymással társul, rögtön feléled 
az emberben az a viselkedés, hogy a másik ember 
jelenlétében magát korlátozza. Mihelyt az ember em
berrel találkozik, az ember társas jelenléte feléb
reszti benne a tartózkodás (inhibition) akadályozó 
hatását. Legjellemzőbb ez a viselkedés akkor, ha kü- 
lömbséget teszünk szóbeli és írásbeli kifejezés kö
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zött. Ha nézetünket, véleményünket valakinek meg
mondjuk és az illető jelen van, sokkal jobban fékez
zük kifejezésünket, mintha azt Írásban tesszük. En
nek a viselkedésnek az önuralom hiányából eredő 
túlzása az, ha a gyermekre más emberek jelenléte 
teljesen hatástalan, ha mozdulataira, viseletére egy
általán nem képes hatást gyakorolni az, hogy más 
is jelen van, nem tud magán annyira uralkodni, hogy 
mások jelenlétét ne hagyja figyelmen kívül. Általá
ban véve ez a neveletlen gyermek viseletének alap
vonása.

A  mások jelenléténél még nagyobb hatása van 
az ember viselkedésére annak, ha mások figyelmüket 
reánk irányítják. Ha az utczán átmegyünk, valami 
nyilvános helyen jelenünk meg, nagy külömbség van 
a viseletűnkben a szerint, a mint a többi ember ve
lünk szemben közömbösen viselkedik, vagy figyel- 
mét egyenesen miránk irányítja. Van gyermek, a ki 
nem tud írni, rajzolni, vagy zongorázni, ha nézik őt 
és a felnőtt ember is megakad előadásában, ha sokan 
figyelik. Ki nem ismeri a szónok, vagy a színész lám
palázát? A  más ember figyelmének reánk való con- 
centrálása a legkisebb mértéktől a legnagyobb mér
tékig fokozódhatik olyannyira, hogy paralizálja te
vékenységünket. A  mások figyelmével szemben te
hát az volna a nevelés czélja, hogy az ember fegyel
mezze magát akkor, a midőn mások figyelme reá irá
nyul. Ebből ered az Hiedelem, az illedelmes magavi
selet követelménye. Helyes viselkedés az, ha a gyer
mek viseletében megnyilvánul annak a tudata, hogy a 
mások figyelme reá irányul. Illetlen és helytelen vi
selet az, ha a gyermek nincs erre tekintettel, nem 
tudja megtanulni és megszokni, hogy mások jelenlé
tében mozgásain, beszédén is uralkodnia kell. Egye
nesen ferdeség és elfajulás azután az önuralomnak az
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a hiánya, a midőn az ember mesterkélt módon ma
gára felhívja a figyelmet, furcsaságokat követ el, fel
tűnő rikító színekbe öltözködik, csak azért, hogy a 
más ember figyelmét magára felhívja; így, a ki rikító, 
skarlátvörös napernyőben sétál, vagy kalapján 
strucztollat visel, A  gyermeknél nagyon gyakran lát
juk ezt a ferdeséget, különösen a pubertás korában. 
De vannak emberek és gyermekek, mondja Mercier, 
a kik ilyen szellemi rikító napernyőben sétálnak és 
lelki strucztollakat hordanak, a melylyel az ember 
előtt tüntetnek.

A  társadalomban élő ember nemcsak létezik, 
jelen van, hanem mozog és cselekszik is; hogyan vi
selkedik a fejlődő gyermek a más emberek cselek
véseivel szemben, hogyan vonatkoztatja azt magára, 
milyen a viselkedése a más emberek cselekvéseire 
való vonatkozásaiban? A  kis gyermek a mosolyra 
mosolylyal, a sírásra sírással reagál. A  gyermek leg
szebb erkölcsi viselkedése: rendes, mértékletes mó
don viszonozni. De viszonoznia kell nemcsak a jót, a 
rosszat is. A  viszonzás primitiv módja tehát a ha
sonlóval való viszonzás. Ha Ferkó elveszi Miki lo
vát, Miki elveszi Ferkó koczkáját és ha kérdezzük, 
hogy Miki miért vette el a koczkát, azt fogja mon
dani, hogy ,,azért vettem el, mert Ferkó elvette a 
lovamat". A  gyermeki lélek alig emelkedik felül a 
cselekvésnek ezen a módján és csak későbbi fejle
mény az, a mikor az ember tudja és megtanulja, hogy 
más módja is van annak, hogy az ember visszasze
rezze elvett birtokát, vagy elégtételt szerezzen a 
rajta ejtett sérülésen. Hogy azonban e későbbi fokot a 
gyermek elérhesse, szükséges, hogy az alsó fokon ne 
essen túlzásokba, a megtorlásban is legyen képes
sége magán uralkodni. A  megtorlás túlzása az, a 
midőn a gyermek semmiféle kellemetlen rosszat
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nemcsak hogy el nem tud tűrni, hanem túlságosan 
viszonozza a rajta elkövetett sérelmet: bosszúálló;
ha az utczán valaki meglöki, azzal verekedni kezd, 
pajtásai kisebb ütéseit, sértéseit gonosz bosszúvágy- 
gyal viszonozza, ha elvették tőle a lovacskát, nem 
elégszik meg azzal, hogy elveszi a másik koczkáját, 
hanem azt teljesen kifosztja összes játékaiból. A gyer
mekben ép úgy, mint a primitív emberben, nagyon 
gyakran fejlődik ki az a bosszúvágy, a mely azután 
állandósul; vannak népfajok, mint az olasz, a mely
ben a vendetta valóságos intézménynyé fejlődött és 
ilyen bosszúálló a francia (revanche-eszme) és a ro
mán (ciné mintye), a kiken még, mint azt a háború 
legutóbbi eseményei mutatják, magasabb czivilizáltság 
fokán is meglátszik a bosszúállás ösztönének túlzása. 
Vannak felnőttek is, a kiknek meglett férfikorukban 
is megmaradt a jellemvonása, hogy semmiféle sér
tést megérteni nem tudnak, semmiféle káros hatást 
meg nem értenek, egész gondolkozásukat a megtor
lás uralja; a figyelmes elemző meg fogja találni en
nek a viselkedésnek az okait a gyermekkor első stá
diumában. De a jó cselekedet viszonzása is lehet 
túlzó; a gyermekkorban ez ritkább, de vannak ese
tek, a mikor a gyermek azért, hogy valakitől kapott 
valamit, túlságos módon értékeli, túlságosan hálás, 
lealázkodó. Szegény ember rontja el rendszerint ily 
módon a gyermekét; minden ajándékot, adományt 
túlzottan köszöntet meg, nyilván azért, hogy az ada
kozó máskor is adjon. Ez a gyermeket alázkodóvá 
teszi s innen az alattomosság csak egy lépés. Van
nak viszont gyermekek, a kik sokszor érthetetlen 
módon pajtásaikat, játszótársaikat elhalmozzák aján
dékokkal és sokszor hazulról és az iskolából is lop
nak csak azért, hogy kis barátaikat megajándékoz
zák: ez a túlságosan bőkezű gyermek. Ezzel termé
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szetesen legtöbbször az is jár együtt, hogy ezzel a bő
kezűségükkel vezető szerepre akarnak szert tenni 
társaik felett, azonban láttam eseteket, a hol a jónak 
jóval való túlságos viszonzása önmagáért történik.

Más emberek azonban egymás között is cselek
szenek. A  gyermek látja, hogy vannak emberek, a 
kikt egymásnak jót tesznek és vannak, a kik egymás
nak ártanak, rosszat tesznek. Látja, hogy más embe
rek egymással veszekednek, egymást bántják, paj
tásai egymással veszekednek, egyik a másik dolgát 
elveszi, játékát megkárosítja. De látja azt is, hogy 
vannak emberek, a kik jót tesznek, a szegényt segí
tik, a beteget gyógyítják és látja azt is, hogy társai 
között vannak, a kik egymáshoz jók, egymáshoz szí
vesek, egymást szeretik és egymásnak segítenek. A  
rossz cselekedet látása feléleszti a harag ösztönét, az 
igazság érzetét és büntetés vágyát. A  normális gyer
mek tud haragudni arra, a ki másoknak rosszat tesz, 
felháborodik: ebből fejlődik ígazságérzete. A  jócse
lekedet megelégedést, helyeslést, sympathiát vált ki. 
A gyermek tudja helyeselni a jótettet, ne legyen 
iránta közömbös. Ennek a viselkedésnek is vannak 
túlzásai, a melyek á primitív természet önuralmának 
hiányából folynak. Ha a gyermek látja, hogy az em
berek egymást bántják, ütik, verik és felébred benne 
az igazság érzete, sokkal könnyebben fog beavat
kozni abba, mint a felnőtt s vagy barátjának vagy 
annak a félnek, a melynek igazát hiszi, pártjára fog 
állni és bele fog avatkozni a harcba is; leggyakrab
ban ez a beavatkozás nem arra irányul, hogy a két 
fél között igazságot tegyen, hanem inkább, hogy 
maga is résztvevő szereplője legyen a veszekedésnek 
és a harcznak.

Kevésbbé fog a gyermeki életben előfordulni, 
hogy a mások egymáshoz való jó cselekedetével szem-
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ben viselkedik túlzottan. Vannak gyermekek, a kik
nél túlzott sentimentalismust látunk; a maga dolgáról 
megfeledkezik, hogy örüljön mással; gyakran ez a 
túlzás beteges.

A  gyermek viselkedése végül arra irányul, hogy 
figyelemmel kíséri más emberek körülményeit, a sze
rint, a mint azoknak a sorsa eredményes-e az élet
ben, vagy pedig eredménytelen. Némelyeknek az 
életben minden sikerül, vagyont, nevet, jólétet sze
reznek, viszont mások szerencsétlenek, szegények, 
porba sújtottak. Az ember sem a más Jó, sem rossz 
sorsában túlzottan nem osztozhatik, a helyes visel
kedés az, a mely örülni tud a szerencséssel és bán
kódni a szerencsétlennel. Részvét a mások örömé
ben és bánatában már a gyermekkorban is oly ked
ves tulajdonság, a mely az embert a társadalomban 
való létre hasznossá, alkalmassá teszi. Előfordul 
azonban, hogy az ember túlozza úgy az örömben, 
mint a bánatban való részvétel mértékét, sem az 
egyik, sem a másikon nem uralkodik. Már a gyer
mekkorban látjuk, hogy a gyermekre túlzottan hat a 
másnak a szerencséje; másnak jólétét, szerencséjét 
nemcsak bámulja, hanem irígyli; vannak gyermekek, 
a kiknek egész életét, kedvét, hangulatát beteggé te
szi az, hogy a másik kapott valamit, a másikat meg
dicsérték, a másiknak valami jóban van része. Vi
szont a más bajában, szerencsétlenségében való rész
vét is túlzott lehet; van ember, a ki a másikat nem 
tudja vigasztalni, sőt ellenkezőleg, annak a szomo
rúságát, baját túlozza a részvét túlzásaival. Vannak 
gyermekek, a kik néha csodálatos részvéttel vannak 
elhagyatott, megkínzott pajtásaik iránt, velők sírnak 
és szenvednek.

Az önuralom túlzásai, a melynek tárgyalására 
most áttérünk, ugyanezen társas lelki kapcsola.
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tokinál idéznek elő rendellenességeket: ezek a le- 
ígázott, elnyomott gyerekek, a kiknél az akaratgyen
geséget a félelem túlságos felkeltése, a túlságos szi
gor és büntetés eredményezte.

Van gyermek, a kinél a társas ösztön hiányos, a 
társaság utáni vágy elhalt, a gyermek félénk, kerüli 
az embereket, kerüli a mások társaságát; magába 
vonul minden foglalkozás és játék nélkül, magában 
busul kedvetlen, lehangolt. Vannak esetek, a hol ez 
af  c *^P°t physiologiailag kóros, de nagyon gyakran 
előfordul mindenféle testi, vagy lelki betegség nél
kül, csupán a gyermek elnyomatása folytán. Minden 
idegentől fél, megijed, emberek közé menni nem mer. 
Az ilyen üldözött, elnyomott gyermek lehangoltsága 
nagyon gyakran még a szakértő orvost is megtéveszti 
és csak a figyelmes elemzés deríti ki, hogy a lehan- 
goltság rendellenes nevelő hatás eredménye.

Rendellenes a gyermeknek a más emberek je
lenlétében való viselkedése, ha ez a viselet oly 
irányban túlzott, hogy a más ember jelenléte a gyer
meket túlzottan zavarja. Ez általában véve a félénk 
gyermek, a ki ha ránéznek, elbújik, az idegen jelen
létében zavarba jön, ha szólnak hozzá, elpirul, min
denféle tevésében zavarja az, hogy más ember van 
jelen. Van gyermek, a ki hasonlókorú pajtásai jelen
léte által nem zavarodik meg, de a felnőttek jelen
léte állandóan túlzottan korlátozó hatással van rá. 
Ilyenek, a kik nem járak kora gyermekkorukban más 
gyermekek közé, nem jártak elemi iskolába és csu
pán a középiskolában kerülnek társaik közé; az ilye
nekben nagyon sokáig megmarad bizonyos gyámolta_ 
lanság és tehetetlenség, a míg megszokják azt, hogy 
embertársaik között éljenek.

A  mások figyelme is paralizáló hatással van arra 
a gyermekre, a kit túlzottan szoktattak önmagán
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uralkodni. Vannak, a kik sem írni, sem olvasni .nem 
tudnak, ha más nézi őket. Ha verset fel kell mondani, 
valamit előadni, zongorázni és idegenek vannak je
len, megakad, zavarba jut, valósággal láza van; a mit 
jól megtanult egyedül felmondani vagy eljátszani, ab
ban megakad, ha hallgatói vannak. Legjellemzőbben 
látjuk ezt a gyermekek vizsgáin; van gyermek, a ki 
nagyon jól tud valamit otthon, de ha a nyilvánosság 
előtt kell arról számot adnia, megakad és gyakran 
egész képtelen a tőle követelt feladatot teljesíteni. 
Ebből származik gyakran az iskolai bukás, tanulás 
abbanhagyása s abból a confliktusok változatos tö
mege.

Ugyanígy találhatjuk meg az önuralom túlzásait 
annál a viselkedésnél, a mely a mások viselkedésére 
vonatkozó reagálásban áll. Van gyermek, a ki min
den sértést, bántalmazást némán tűr, megadja önma
gát és viseli a sorsát. Ha a társai megütik, sír és el
szalad, ha valamijét elveszik, kísérletet sem tesz 
arra, hogy visszaszerezze. Ez az a viselkedés, a mely
ből később a gyáva ember viselkedése fejlődik*. Vi
szont van oly gyermek, a ki a jót nem tudja viszo
nozni, mindent elfogad, meg se köszöni, nem is ké
pes sem hálát, sem köszönetét nyilvánítani, sokszor 
a legnagyobb mértékben egyenesen hálátlan. Ez 
természetesen a legtöbb esetben belső érzelmi álla
pot hiánya is, de vannak esetek, a hol a gyermek túl
korlátozott nevelése az oka annak, hogy a gyermek 
cselekvésében érzéketlen a nyájasság és jótét iránt. 
Igen gyakori eset, hogy azt mondjuk a gyermeknek: 
még meg se köszönöd azt, a mit kaptál. A  mások vi
selkedésére irányuló reactiók következő csoportja a 
mások egymásközti cselekvésére vonatkozó visel
kedés. Az indolens gyermek teljesen közömbös az
zal szemben, ha látja, hogy valaki a másikat bántja,
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egyik pajtása a másikat veri. vagy meglopja; a nor
mális az, hogy a rosszon felháborodik és iparkodik, 
ha csak lehet, beavatkozással elhárítani a rosszat* 
rendellenesség az a viselkedés, a mely el tudja nézni 
a gazságot és a bűnt, sőt egyenesen túlzott ferdeség 
az, a ki örül annak, hogy egyik ember a másikat 
bántja, kínozza, örömöt Ok ẑ neki az, ha más ember 
embertársával szemben gonoszságot követ el. De 
megvan ennek a rendellenességnek a fordítottja is 
abban a viselkedésben, ha valaki nem tud örülni 
annak, hogy egyik ember a másiknak jót tett; visel
kedése érzéketlen, tompa, egyáltalán nem reagál 
arra. ha látja, hogy egyik ember a másikat segíti, 
ápolja, ad neki valamit; rendellenesség az is, ha rész
vétlensége irigységből ered. mert valaki nem neki, 
hanem másnak tesz jót és kedveset. Végül előfor
dul annak a viseletnek túlzó rendellenessége, a melv a 
mások sorsára vonatkozik. Van ember, a’ ki közöm
bös azzal szemben, hogy a másikat csur>a bú, baj és 
bánat éri, túl közömbös, túlságosan érzéketlen; innen 
már csak egy lépés a káröröm, a mely abban áll. 
hogy valaki nemcsak mérsékli a más kárán érzett 
részvétet, hanem örül annak, hogy másnak baja van. 
Viszont van olyan viselkedés is. a mely képtelen 
^rra, hogy a más ember boldogságában, szerencséjé
ben részt vegyen; nem örül "neki. hogy másnak a 
s^rsa íóT megy és szerencséje van. Mindezek a sub- 
tilitások korán jelentkezhetnek a gyermek lelkében.

Beteges ártanotok általában nem akadályozzák 
* vágvak és indulatok felett való uralkodást és * ki
tartást. Elme- és idegbajoknál az akarat működését 
motorikus izgatottság vagy motorikus gátlás zavaria. 
A gyermek vagv túlizgatott, engedetlen, feleselő, da- 
czos: ok nélkül bánt és sért mást; ok nélkül elszalad 
hazulról; más gyermek lehangolt, elfásult, cseleke-

Kármán: A gyermekek erkölcsi hibái. 17
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detei vontatottak vagy egész megbénulnak- A pa
rancs és tilalom, a büntetés és az engedelmesség 
megkövetelése súlyos bajokat okozhat, ha a nevelő 
nem képes megkülönböztetni a kóros eseteket a kö
zönséges neveletlenségektől.

2. Az önállóság rendellenességei.

Az önfegyelmezés további fejlődése során az em
beri lélek az önismeret felé halad; míg az első fokon 
a vágyak és különösen a testi lét szükségletei forog
nak leginkább az akarat választásának focusa kö
rül, a későbbi fokokon mindinkább a szellemiség 
nyer nagyobb teret- Az első fok inkább a gyer
mek testi létének biztosítása, alig nevezhető tehát 
még morális foknak. Az akarat moralizálása akkor 
áll elő, a mikor különböző szükségleteit, vágyait, 
törekvéseit associálja és a több különböző választási 
lehetőség között összeköttetéseket szerez, hasonló
ságokat és különbségeket észlel és állapít meg- Míg 
az első fokon az akarat állhatatossága az erkölcsileg 
értékes, az a cselekvés bír a társas lét fentartására 
becscsel, a melynek a lényege az akarat intensiv, erő
teljes keresztülvitele; később már annak a szüksége 
áll elő. hogy több esetben hasonlóan és különböző 
esetekben máskép járjon el az ember vagyis az erköl
csi eszmék fogalmazása szerint következetes, jellemes 
legyen. A következetesség erkölcsi követelményének 
e megvalósítása arra törekszik, hogy a fegyelmező 
eljárás a növendéket elhatározásaiban mennél füg
getlenebbé tegye a körülmények eshetőségeitől, sza
badítsa fel a tárgyak és személyek csábjai alól, vagvis 
hogy választásaiban önállóságra szoktassa. Az önfe
gyelmezés fejlődésének második foka az önállóság 
elérésére törekszik és azok a fogyatékosságok, a
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melyek a nevelő eljárás hiányosságaiból vagy téve
déseiből erednek, az önállóság fogyatékosságai, hiá
nyai, elváltozásai és túlzásai alakjában jelentkeznek.

Folytassuk most a gyermeki lélek akarati fejlő
dését további útján. Ott hagytuk el, hogy a gyermek
nek önmagáról való tudata, önmagáról való erzese 
fejlődni kezd, hogy a körülötte lévő tárgyakról es 
személyekről fogalma kezd lenni, figyeli azoknak 
mozgását, cselekvését, utóbb érzelmi és akarati éle
tét, követi és utánozza őket. E megfigyelései és ta
pasztalatai során iut a gvermek arra. hogy ezek a 
személyek nemcsak körülötte vannak, mozognak, 
cselekszenek, hanem hogy ezek ő róla gondolatokat 
és érzelmekéi táplálnak, fit figyelik, róla vélemenvt 
alkotnak, a más egyéneknek róla alkotott eszmeit 
és érzelmeit ő vele közlik, a más egyéneknek róla 
táplált gondolatai színezik az ő énjét. A gyermek reá 
jut arra, hogy mások az ő cselekedeteit helyesnek, 
vagy helytelennek tartják, az ő tevése vagy nem 
tevése másoknak tetszik vagv nem tetszik, végül 
mások az ő cselekvéseit jónak vagv rossznak jfelik, 
mások őt becsülik vagy nem becsülik. A permek te_ 
hát már nem a szerint indul el a talodes további so
rán hogv testi veszedelmektől kell félnie, nem a be
következhető jó öröm vagy a rossz félelme irányiba 
öt cselekedeteiben, hanem az a kép, a mit a mások 
véleménye és ítélete alapján önmagáról szerzett. A 
fejlődés fokozatos, nem egvszerre és nem ugrassál 
történik: a büntetésnek és fenyegetésnek csak a leg
kisebb korban szabad a nyers erő kifejezesenek 
lenni, a fejlődés további során a fenyegetés es bün
tetés is mindinkább lelkivé lesz és így all elő 
az a magasabb fok, a hol a nevelőnek mar 
nem kell physikai hatásokkal korlátozni a válasz
tást, hanem elegendő, ha véleményét, tanácsát, ítele-

17*
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tét nyilvánítja a gyermek előtt és ezzel is eléri azt 
i ° j - i a £yermek a jót kövesse és a rossztól tartóz
kodjék. Egész nyilvánvalóan téves tehát az a nézet, 

ogy az emberben valami rejtélyes képesség támad 
tel annak a felismerésére, hogy mi a jó és mi a rossz; 
az erkölcsi érzék fogalma ma már a tudományos dajka- 
mesek világába tartozik és mindenféle lélektani belá
tást nélkülöz: a gyermek nem önmagából, nem saját 
belső leikéből meríti az erkölcsi ítélet helyességét, 
hanem környezete e szellemi közléséből.
. a Az önállóság fokának elérése, az önálló erkölcsi 
tudatnak kifejlődése tehát a környezet folyton 
valtozo es a gyermekre ható lelki működésének a 
kovetkezmenye Csak az emberi társadalomban fej
lődhetik az ember azzá, hogy önállóan meg tudja bí-
kö vetnek éli * SZa^á ŷ ’ az a törvény, a melyet neki

Az előző fejezetben előadtuk, hogy hogyan ala-
, “ ^  af  a ko™ye*?t> a melyben az akarat erkölcsi- 
ég értékessé feilodik. Először a szeretet melege és 

re ympathla működése teremti meg a morális kap
csot a gyermek és környezete, a család között s a 
szeretet a feltetele az önuralomra való szoktatásnak. 
A haladas során a tekintély az, a mely kifejleszti 

gy rmekben azt a képet, a melyet ő önmagáról a 
masok véleményé tetszése, ítélete alapján alkot. A 
suggestio az a lelki működés, a mely a gyermekre 
minden logikai öntudatosság nélkül reá kényszeríti 
a róla való véleményt. A gyermeknek az a vélemé
nye önmagáról, a mi a környezet véleménye róla; 
ha a gyermeket folyton és állandóan szidják és kor- 
holjak, hogy piszkos és szennyes, a normális gver- 
mek is elfogadja azt a suggestiót, hogy ő valóban 
szennyes es piszkos; a társadalmi környezet sugge- 
ralo hatasa befolyásolja legnagyobb mértékben
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fejlődő önismeretét. Egész typikus az erkölcsi ve
szélynek kitett gyermekek életében az, hogy mennél 
többször kerülnek a hatóságok kezébe és mennél to
vább hallják magukról, hogy erkölcstelenek és zül
löttek, annál jobban fogy becsületérzésük és végre 
elhiszik magukról, hogy ők elzüllöttek; a gyer
mek, a ki először szégyelte bevallani, hogy ő lopott 
vagy hazudott, utóbb a folytonos ismétlés folytán a 
legnagyobb egykedvűséggel ismeri be azt és valóságos 
lényéhez tartozó tulajdonságnak tartja azt. A  fej
lődés során előbb a család, utóbb az iskola és azután 
az egész társadalom, a külső környezet az, a mely a 
gyermekben a suggestio útján felkelti a saját maga 
énjének önálló eszméjét és képét. Könnyen érthető 
ezek után, hogy az erkölcsileg hiányos, káros meg
mételyező környezet nemcsak az által rontja meg a 
gyermek lelkületét, hogy rossz példával és rossz 
suggerálással hat reá, hanem az által is, hogy a 
gyermeknek önmagáról való nézeteit tereli helyte
len irányba: ha a gyermek lop, hazudik, csalásokat 
követ el és a környezete mindezt helyesnek, jónak 
és szépnek tartja, a gyerekben kifejlődik az a tudat, 
hogy ő akkor cselekszik jól és szépen, ha lop, csal 
és hazudik, A  gyermek körül lévő socialis kör az a 
nevelő eszköz, a mely a gyermek önálló választási 
képességét, akaratát fejleszti. Ha ez jó irányba tere
lődik, a gyermek jó lesz, de ha erkölcs el lenes irány
ban, a gyermeik is erkölcsellenes, rossz, züllött lesz.

Ha a socialis környezet megfelelő megítélésben, 
tetszésben és becsülésben részesíti a gyermeket,' az 
szabadon, egyenesen és bátran halad a maga útján. 
A  hol a gyermeknek módjában van szüleitől, tanító
jától és egyéb környezetétől önmagáról a morális fel
fogásnak megfelelő véleményeket hallani, ott semmi
nemű szükr-ége nem lesz a gyermeknek arra, hogy
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személyes ügyeiben, szükségletei ellátásában mások 
segítségére utaljuk. A  gyermek ezen a fokon maga 
intézheti foglalkozását, játékát, szórakozását és mű
vészi kedvteléseit, osztja be magának az idejét, beren
dezi azokat a szabályokat, a melyek számára azt 
eredményezik, hogy környezete felőle jó véleménynyel 
legyen. Felesleges, sőt káros, ha a nevelő többet tesz, 
mint tanácsot ad, int, figyelmeztet, véleményét nyil
vánítja. Minden túlzás a gyermek önállóságának ká
rára van. Le kell tenni ezen a fokon már a nevelőnek 
arról, hogy a gyermeket állandóan óvja és mindig ké
szen álljon a korlátozással és büntetéssel. Minden ne
velő tudja, hogy mi értéke van az úgynevezett nevelő 
bűnhődésnek, vagyis ha a gyermek önmaga okul a sa
ját kárán. Ha csak egyenes veszedelem, vagy erkölcsi 
ártalom nem fenyeget, az a nevelő, a ki a gyermekre 
suggestiv hatással van, megengedheti magának azt 
is, hogy a gyermeket altkor is útjára engedi, ha rossz 
vége lehet a vállalkozásnak és nem avatkozik bele a 
gyermek szándékaiba. A  gyermek elbizakodottságá
nak, vakmerőségének ez egyik leghatékonyabb javító 
szere. Igen gyakori tapasztalat az, hogy a gyermek 
lehetetlenségekre vállalkozik, nagy tervei vannak, a 
melyeket makacsan feltett a fejébe; hiába itt minden 
lebeszélés, másfelé irányítás, legczélszerűbb hagyni 
őt, hogy terveit megvalósítsa, ezt vagy azt a foglal
kozást, szórakozást válassza; nincs nagyobb hatalom 
a gyermek felett, mint mikor elértük azt, hogy az ő 
saját vállalkozásai kudarczot vallottak és most már 
mi írhatjuk elő neki, hogy mit kell a parancs kötelező 
erejénél fogva cselekednie.

Az önállóság rendellenességeinek és elválto
zásainak keletkezése ezek szerint világosan áll 
előttünk. Az egyik az a typus, a melyről 
Herbart azt mondja, hogy „soha komoly gáncs nem 
jutott a füléhez**. Igen gyakori ez a magasabb nép-
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osz/tályok, aristokraták, sőt fejedelmek köreiben. 
Mindenki, a ki a gyermek körül van, vele szemben 
hajlongó, alázatos, az ifjú socialis környezetében nem 
lát mást, mint dicséretet, bámulatot és leereszkedést. 
Félelmet vagy megalázást csak akkor érez, ha valaki 
elmulasztja öt dicsérni és felmagasztalni; így az öntu
data terjedelemben, erősségben nő, de tartalma 
szegényes, önállóságra, önismeretre soha nem tesz 
szert, mert semmiféle reflexiót önmaga felett soha 
nem tehetett. Semmiféle értelmi vagy vallásos okta
tás nem segít ezen, az ember teljesen elveszti önmaga 
felett való ítélőképességét és az önállótlanság áldo
zata lesz.

De ép oly erkölcsellenes és káros a viselkedése 
annak a gyermektypusnak, a ki egyebet sem hall, 
mint gáncsolást, helytelenítést és nemtetszést. Vannak 
szülök, a kik a nevelést csak abban látják, hogy kifo
gásolnak, vannak tanítók, a kik azt hiszik, hogy csak 
hibákat kell javítani, hogy a gyermek lelke olyan, 
mint az írásbeli dolgozat, a melyet csak ki kell javí
tani. A  helyes nem az, hogy az ember ne gáncsoljon, 
vagy sokat gáncsoljon, ne ítéljen el semmit
vagy mindent elítéljen, ne nyerje meg semmi 
a tetszését, hanem hogy ítélet, vélemény és tetszés 
mindig bizonyos határozott elfogulatlan formában je
lentkezzék és bizonyos erkölcsi szabályt állítson^  ̂ a 
gyermek szeme elé. Sok szülőnek és nevelőnek saját
ságos és félszeg nézete az, hogy a dicséret, helyeslés 
és tetszés elrontja a gyermekeket és elbizako- 
dottá teszi; ilyenek a rossz hivata'főnökök is, a rossz 
munkaadó mesterek, a kik azt hiszik, hogy az elisme
rés és helyeslés elrontja az embert és nem adnak a 
gyermeknek és ifjúnak jó minősítést, hanem mindig a 
hibát keresik. Az igazságos helyeslés, objectiv ítélke
zés és megfelelő tetszésnyilvánítás a legnagyobb biz
tosítéka annak, hogy a gyermek és az ifjú önmagáról
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önálló véleményét megalkossa és önálló cselekvésre 
képes legyen.

Ezek után foglalkozunk az önállóság pathologiai 
jelenségeivel.

Hogyan viselkedik az ember más ember helyeslé
sével vagy nem-helyeslésével szemben? A  normális 
viselkedés ahhoz igazodik, hogy mit fognak az embe
rek róla gondolni. A  helyeslés arra irányul, hogy he
lyesnek, jónak ítélje azt, a mi a társas élet közössége 
számára előnyös, elítélje azt, a mi a közösség szá
mára ártalmas. A  rendezett társadalomban helyesnek 
és jónak ítélik azt, a mi megfelel az emberi közösség 
érdekének, ellenben elítélik, bűncselekménynek minő. 
sitik, a mi árt az emberi együttlét fentartásának. A  
normális viselkedés az, hogy az emberek helyeslését 
elfogadjuk, de ez a helyeslés nem hat bénítólag cse
lekvésünkre. A  helyeslés csak annyiban mérvadó, 
a mennyiben a közösség érdekének szolgál. Arra a 
gyermekre, a ki pajtásai, társai helyeslésére túlzottan 
ad, a rossz hatás minden körülmények között sugge- 
ráló hatással bír: ez a mindenre kapható gyermek. 
Viszont a helyeslés hatásának túlzása fordított eset
ben abban mutatkozik, hogy ha cselekedeteinket ál
landóan helytelennek ítélik és mi ezt az ítéletet mindig 
magunkévá tesszük: semmit sem fogunk végbevihetni. 
így jelentkezik a mindenre kapható és a semmire nem 
képes typus már a gyermekkorban is, a kire a szülő, az 
iskola vagy a pajtások ítélete megbénító erővel bir-

Az emberi társadalomban az egyes egyének egy
mást becsülik, kifejezést adnak annak, hogy a másik
nak előttük értéke van; ebből ered az, hogy egymást 
elismerjük, dicsérjük, bámuljuk. A  becsülés és bámu
lat keresése értékes az erkölcsi életre nézve, de túl
zásai az önállóság hiányára vezetnek. Kétféle tilalom 
áll e tekintetben az ember előtt: az egyik az, hogy nem
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szabad önmagunkat dicsérni, önmagunknak tapsolni, 
a másik, hogy nem szabad keresni a túlságos becsü
lést, magasztalást, bámulatot. A  ki a bámulatot és 
magasztalást túlzottan szereti: hiú, beképzelt, minden 
gondolkozása arra irányúi, hogy mások őt magasztal
ják és dicsérjék s így önálló képet magáról soha nem 
iog szerezni, a mások hízelkedő tükrében látja önma_ 
gát. Viszont van ember, a ki a lebecsülés, lealacso- 
nyítás rossz hatásaival szemben ép ily gyenge s a túl
ságos és igazságlalan lebecsülés és lekicsinyítés az 
önkicsinyítés rendellenességét állítja elő. így áll egy_ 
mással szemben a hiú és beképzelt gyermek typusa és 
a magát semminek érző gyermek typusa. Későbbi kor
ban is észrevenni az embereken azt, hogy szülői és 
nevelői valamikor arra szoktatták, hogy minden, a niit 
tesz, becsülni és bámulni való, viszont ismeretes az a 
gyermek is, a ki semmit önállóan tenni nem mer és 
még felnőtt korban sincs a cselekvésekhez kellő önál
lósága azért, mert valaha szülői arra szoktatták, hogy 
bármit is tesz, elismerést nem kap.

Az emberek viselkedése egymásnak tetszik vagy 
nem tetszik. Az emberben vágy uralkodik, hogy a má
sik ember őt szeretetreméltónak, kedvesnek, bájosnak 
tartsa. Ez az úgynevezett jó modor alapja- lúlzása 
ennek az, ha az ember nem elégszik meg ennek a ter
mészetes mértékével, hanem minden áron a másiknak 
tetszelegni akar; ez a tetszelgő, hízelkedő gyermek 
typusa. Másféle viselkedés, ha valakit túlságosan bánt 
az, hogy a másiknak nem tetszik. Túlzás tehát az, ha 
valaki túlságos örömet talál abban, hogy másoknak 
tetszik és viszont az is, ha túlságosan bántja, zavarja 
őt, hogy másoknak nem tetszik, A gyermeki életben 
sok helytelen cselekedetnek az indoka ez a túlságos 
tetszelgési vágy, különösen a pajtások előtt; néme
lyik gyermek számos csínyt, neveletlenséget, rendet
lenséget csak azért követ el, hogy a társai ne mond.
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jak reá, hogy gyáva és hogy nem meri a csínyt elkö_ 
vetni.

Áttérünk az önállóság túlzásainak  typusaira. Má
sok helyeslésére, cselekedeteik megítélésére az em
bernek adni kell, e nélkül a társadalom rendje, az 
együttélés összetétele fenn nem tartható; ha senki 
nem adna arra, hogy más ember hogy ítéli meg az ő 
cselekedeteit, összevisszaság, folytonos harcz állana 
elő. Rendellenes viselkedés tehát az, a mely egy
általán nem ad arra, hogy mások hogy ítélik meg cse
lekedeteit; rendellenes viselkedés, a melynek indiffe- 
rens az, hogy a tisztességes emberek hogyan ítélik 
meg az ő tetteit; az ilyen ember a társadalom parazí. 
tája. Még a tolvajok és bűntettesek között is 
megtaláljuk azt, hogy legalább az ő saját kü
lön bűnös társadalmukban vannak bizonyos né
zetek, a melyekre adni kell, ez az úgyneve
zett tolvaj becsület. A  gyermek fej lődésének ká
ros rendellenessége az önállóság olyan túlzása, 
hogy a gyermek magának akar ítéleteket szabni, 
rendet és szabályt alkotni és nem tekint a felnőttek 
által megállapított és elfogadott szabályokra. Ez az 
önfejű gyermek typusa.

Rendellenesség az, ha az ember a mások becsü
lésére nem ad; túlzásnak mondottuk, ha valaki túlsá
gosan ad arra, hogy mások bámulják, dicsérik; az 
embernek nem kell keresni, hajhászni a becsülést, az 
elismerést, de helytelen viselkedés az, a mely a más 
ember becsülését semmibe nem veszi, nem ad arra, 
hogy mások őt jónak vagy rossznak mondják-e, az 
ilyen ember ép úgy érzéketlen a becsülés mint a meg_ 
vetés iránt. A  gyermek és ifjú világában is fátjuk a 
túlzottan önálló, gőgös, henczegő, pökhendi typust, 
a mely fitymálja pajtásai és a felnőttek nézetét. Az 
ilyenből a társadalomban is nehezen lesz önálló, jel- 
lemes ember. A  bűnöző gyermekek túlnyomó részében
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is megvan ez a jelenség: teljesen magára hagyat™’ 
n i n c s  érzéke az iránt, hogy őt büntetik, m egveti zul-

10ttMásokna! tetszeni, ez oly viselkedése az ember 
a mely a társasélet rendjét és szabalyozottsagat fen- 
tartja. A  tetszés túlzása ép oly rendellenes, mint az, 
ha valaki a tetszésre nem ad; ilyen a kulonczkodo em
ber a kinek nemcsak ruházatában, de minden tevese. 
ben közömbös, hogy beszédje, mozdulata cselekvése 
elnyerje más emberek tetszését; a gyermeknél latjuk 
azt a hibát hogy a gyermek nem törekszik arra, h gy 
nílsL k, akár szelőjének, akár az idegeneknek csinos 
külsővei és viselettel tetszésére legyen; ilyen gyei‘ ek 
az, a ki piszkos és rendetlen és közömbös az iránt, 
hogy környezete tetszését megnyerje.

A  gyengeelméjű és hysteriás gyermek önállósága 
nagy mértékben van megzavarva aza*1, hogy 
kozott mértékben befolyásolható. A legjobb ko Y 
ben élő és jól nevelt ily gyermekről sem tudhatjuk, 
hogy adott esetben mikor hajlik a rossz pe Jj1" *  
csábításra. De nincs nagyobb hiba, ^ t  az^ly gY 
mekkel szemben öntevékenysege es maga 
tekintetében túlköve eléssel lepm sokszor
nülés gyakori oka. A  psychopathias gy 
jeles tehetséget, nagy, sőt korai ^ allosaJ ° J . Ellen- 
de kitartásában nem szabad tu sagos o ‘ beteg
tété e viselkedésnek az, hogy nemely __ ^,1 .i n 
gyermek fogyatékosabban befolyásolható, erzeketlen, 
E :  a tanácsosai, figyelmeztetéssd -embem A  
legtöbb nevelő ily esetben orvosi felvUagosi• cl'nivos 
nvában szándékos rosszakaratot gyanít: ez is ly 
zavarokra vezethet a gyermek viselkedeseben.
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3. Az önismeret rendellenességei,

akarat nevelésének és eredményének a7 ön 
cgyelmezésnek eddigi módjai megalapozzák és

0egyéK- lelkéLben a 'társadalomhoz a de nem biztosíthatják teljesen a társa c 
egyu Hétnek azt a magasabb színvonalát, a melyet1*az 
erk ö lcsig  magasabb fokául állítottunk fef: a
m í ^ r t 6 eSSf? et' A  iutal0ra és a büntetés!
S a t i a he y(ef'ese’ tetSZéSe és becs“lése nem biz- tosithatja teljesen a társas . együttlét érdekét
erkokstelei1 és bűnös cselekedetek mindig állam! 
doak lennenek, ha a jutalom és a büntetés végrehaj

' a ke I?  [ej  ?  becsüIés íz lé s é re  nem állana állandóan a társadalom őrt a cselekvő egyén mögött.
lpn \Iyei?.,e,lk®lcsosjeg nem állandó, esetleges, elégte- 
en es tökéletlen. Különösen nem állaná meg a he

lyet azokban az esetekben, a hol az egyén nem egy. 
szerű feladatok, akarati elhatározások előtt áll, hanem * 
a hol a cselekvés czéljai között ellentétek állottak 
e ° ’ e.s a? egyénnek egész sajátos egyéniséggel kell 
m,a??í elhatároznia, egyéni akarattal kell cselekednie 
a kulonbozo ösztönök, vágyak között. Az erkölcsi ne-
I k a ^ f l l W  3 íe !adatf ’. a mely az eéyönt erre az akarati elhatározásra képessé teszi, a mely személyi-
seget a lelkiismeretesség felé tovább viszi: az önís-
meret. T'ehat̂  foglalkoznunk kell a gyermek lelkének 
tovább! fejlődésével, az önismeret nevelésének 
módjrnva! es eszközeivel, végül azokról a cselekvési 
modokrol, a melyekben az önismeret normális és ab- 
normis módon megnyilvánul. Igen természetes, hogy 
ezek a fejtegetések már meghaladják a kriminal- 
paedagogm tulajdonképeni területét; az elzüllés és a 
bűnözés ép ezen feladatok teljesítése előtt áll meg 
vagy ezen feladat létesítése előtt korcsosul el. Más
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részt ez a fejlődési fok, a hol az önismeret a maga tel
jességében jelentkezik, már többnyire túl van a gyer
mek- és ifjúkoron- Kétségtelen azonban, hogyha a 
tévutakat, eltéréseket, rendellenességeket akarjuk 
ismerni, kell ismernünk annak a fejlődésnek az út
ját és jelenségeit, a melyeknek az elváltozásait és 
rendellenességeit megismerni akarjuk.

Nézzük tehát mindenekelőtt azt az utat, hogyan 
halad a gvermek a helyeslés és helytelenítés foká
ról a viselkedés magasabb színvonala, az önismeret 
felé.

A  mint a gyermek az ifjúkor felé halad és tár
sadalmi viszonyai mind terjedelmesebbé és bonyo
lultabbá válnak, arra jut, hogy azok a szabályok, a 
melyeket ő a családjában és az iskolában látott, 
mindenütt általánosak és azoknak a megszegése ál
talában helytelenítésre talál. A  szabályoknak ez az 
állandósága állandó jelenség a primitív, egyszerű tár_ 
sadalmakban, a nemzetek első fejlődési korában ép 
úgy, mint a mai kor egyszerű, vidéki városaiban és 
falvaiban. A magasabbrendű czivibzált társadalom
ban azonban a szabályok és szokások állandósága és 
egyformasága már nem általános. A fejlődő ifjú azt 
látja e bonyolultabb társadalomban, hogy van
nak olyan szabályok, mint pld. a lopás vagy ölés 
tilalma, a mi általában véve elítélésre talál és tör
vényben is tiltva van. Talál azonban olyan sza
bályokat, a melyet gyermekkorában természetesnek 
tartott, mert az ő környezete érzelmeinek és gondol, 
kozásának megfelelt, azonban ezek más társadalmi 
körökben nem találnak helyeslésre és tetszésre, vi
szont vannak olyan szabályok, szokások, a melyet 
mások elfogadnak, helyeselnek és az ő egykori ne
velő társadalmi köre azt helytelenítette és elítélte, 
így az ifjú gyakran sok fájdalommal, csalódással 
reá jut, hogy több különböző, egymással ellenkező
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szabály, nézet van a társadalomban, ugyanaz a cse
lekvés egyik felfogás szerint helyes, tetsző és becsü
lendő, a más felfogás szerint pedig helytelen, nem 
tetsző és becstelen. Ez az ellentét nagy és mély ha
tással van az ifjú lelkére, egyenesen alkalmas arra, 
hogy lelkében zavart okozzon, meggyengítse, megtá
madja eddigi erkölcsi nézeteit, viselkedésének eddigi 
módjait, szokásait és szabályait.  ̂ így a vélemények
nek ez a különbözősége a mi czivilizált, complikált 
társadalmunkban gyengítőleg hat azokra az erőkre, 
a mely a primitív társadalomban a jó szokásokat 
meggyökereztette. Ebből a tényből ered az a nézet, 
hogy a czivilizácic rontja az erkölcsöket, a czivilizált 
emberben erkölcsi fogyatkozás és hiány van, ez az a 
felfogás, a mely a müveit ember életével szembe ál
lítja a falu egyszerű morálját; ez a jelenség volt az, 
a mely Rousseaut arra indította, hogy megindítsa 
harczát a czivilizáció túlhajtásai ellen és ezért van 
ma sok ember abban a hitben, hogy a magasabb kul
túra megrontja az erkölcsöket. Ez azonban nyilván
valóan nem helyes felfogás: a viszonyok sokasodása, 
a lehetőségek sokoldalúsága adja meg a czivilizá- 
ciónak a nagy fejlődés lehetőségét, ez a fejlődés ad 
ép módot arra, hogy úgy az egész emberiség, mint az 
egyes ember az eszméletes viselkedésnek magasabb 
fokaira lépjen fel. Az élet más országaiban, az álla
tok életében nincs meg az alkalmazkodásnak ez a 
változatossága, azért nem emelkedik az állat olyan 
magas fokra, mint az ember, de azért nem sülyedhet 
is az állat sem oly mélyre, mint az ember. Ez a 
orobléma az ifjúság erkölcsi nevelésének is a pro
blémája: ha a gyermek az ifjúkorba lép, van alkalma 
az erkölcsiség magasabb fokára lépni fel, de van al
kalma arra is, hogy a több különféle ösztön, vágy, 
törekvés és czél között confliktusba keveredjék, meg- 
tántorodjon és rohamosan sülyedjen a helytelen, a
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becstelen, a rossz és az erkölcstelen felé. A  fejlődés 
sorának ez a pontja az a válaszút, a melyről az em
ber nagyon magasra emelkedhetik, de nagyon mélyre 
sülvedhet. A ki megmarad a primitív korszak kötött 
szabályainál, a kit az előbbi fejlődési fok szokásai
nak, szabályainak kötöttsége köt le, az mindenesetre 
biztosítva van az ellen, Hogy az ellentétek küzdelmé
ben elbukik, de az ilyen ifjú viszont meg van 
fosztva attól, hogy az erkölcsiség magasabb fokára 
emelkedjék, a társadalom haladásában részt vegyen.

Egész kétségtelen tehát, hogy ez az a kor, a mely 
a nevelőnek a legtöbb gondot adja, a nevelő elé a leg
nagyobb veszedelmeket tárja, de másfelől a legszebb 
eredményekkel is kecsegtet. A nevelés vonatkozó 
feladatait, nehézségeit és eredményeit kevés paeda- 
gogus ecsetelte oly szép és tömör szavakkal, mint 
Kármán Mór az ő paedagogiai dolgozataiban: ,,Leg
nehezebb utolsó teendő a lelkiísmeretbeli fegyelme
zettség eszközlésében a növendékeket elvszerű 
m aga.m egbirálásra késztetni és önismeretre képesí
teni. Föltétele legelőbb is. hogv a nevelő szorgos 
megfigyeléssel, mely gondos felügyeletet tud gya
korolni. terhelő korlátozás nélkül, pontos tudomást 
iparkodjék szerezni növendéke lelki sajátosságairól, 
tetteinek igaz indító okairól. — azután, hogy kettőjük 
viszonya elejétől fogva nyílt őszinteségre épülvén, 
lehetetlenné tegyen minden ámítást vagy legalább 
azonnal eláruljon minden hamis tettetést. IIv alapon 
fogja a növendék egves élményeit, viselkedését és 
törekvéseit alkalomadtán erkölcsileg megvilágítani, 
odahatva, hogy ez személyes tapasztalatokon alakuló  
életszabályokat vonjon le belőlük. Folytonos éber 
ellenőrzéssel gondoskodni fog továbbá, hogy az alka
lomszerű erkölcsi eligazodás, a múltakra való emlé
kezés és a jövendők előrelátása útján lassanként 
összefüggő helyes életnézetté fűződjék egybe. Ekként
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mindaddig, míg a növendék tudatos önművelésre 
képtelen, a nevelője lesz lelkének hű tükre: ennek
feddő tekintetén és komor búián ismerje fel hibáinak 
és vétségeinek fokát, mig nyájas, biztató szeme meg_ 
ujuló lelkierőt és önbizalmat fog kelteni a bűnbánó
ban és csüggedőben. Fő kötelessége ez irányban a 
nevelőnek, hogy kifejezésben és szóban mindent ke, 
rüljön, a mi netalán növendékét elriasztaná a szabad 
véleménvnyilvánítástól, csökkenthetné közlékenvsé- 
tfét, megakaszthatná önkéntes vallomásait; ellenben 
fel kell használnia emberismeretének minden útmu
tatását és érvényesítenie emberszeretetének teljes 
hatalmát, csakhogy növendékét kellőkép gyámohtsa 
az önmegfigyelés meg maga-késztetés súlyos munká
jában. Valóságos eredménye ebbeli fáradozásának 
csak akkor lesz, ha növendéke maga is érzi a nevelői 
segítség szükségét és köszönettel fogadia, ha minden 
hibáztatás tényleg méltatlankodást kelt benne önmaga 
ellen és hő vágyat ébreszt a javulásra".

Az ifjú tehát a fejlődésnek ezen a fokán nemcsak 
ismeri és követi a szabályokat, hanem maga alkot 
magának szabályokat, alapelveket és ezeket a szabá
lyokat és alapelveket a saiát erkölcsi eligazodása 
czéljából maga rendezi. Míg eddig az erkölcsi sza_ 
bálvok követése, vágyai felett való uralkodás, szük
ségletei önálló kielégítése, a rendhez való alkalmaz
kodás csák következménve volt a jó és rossz hatá
soknak, jutalomnak és büntetésnek, a mások vélemé
nyének és ítéletének, most e szabályok megalkotása, 
az ahhoz való alkalmazkodás és a cselekvés soontán 
keletkezik az ifjú lelkében és vezeti öt a társadalom 
dolgai között való választás útjain. Igv fejlődik az 
erkölcsös ifjú, de ugyanez a mechanismusa az 
erkölcs romlás útjára tévedt gyermek viselke
désének. Eddig a bűnözés, a lopás, a csavargás, a 
személyek elleni erőszak nem volt egyéb, mint az
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önuralom korlátozásának hiánya, a megszerzés, ka_ 
landozás, harcz ösztönszerű vágyának csapongása 
vagy pedig a második fokon az önállóság hiánya, a 
mások véleménye és ítélete felől való reflexiók el
hanyagolása és mellőzése. Mikor azonban a gyermek 
már az ifjúkorba tép, itt már a bűnözés, a társada- 
lomellenes választás többnyire épen annyira öntu
datos, önismereten alapuló, mint az erkölcsös ifjú 
társas választása, azzal a különbséggel, hogy az er
kölcsileg romlott egyén a rosszra alkalmazza a fejlo- 
désnök az erejét és hatását és így bizonyos korcs- 
fejlődés állt be az önismeret terén. Az ilyen bűnöző 
már nem gyermek, hanem már teljesen kifejlett egyen, 
a ki magának rossz, megvetendő szabályokat con- 
slruált életmódja számára, a kinek egész életnézete 
társadalomellenes, a lopás, rablás elve, életfeladata 
és a társadalomellenes gondolkodás és cselekvés jel
lemzi összes cselekedeteit. Az ilyen egyének alkotják 
a bűntettesek társadalmát, a mely a társadalmi alaku
lás torzképe. Az ilyen egyénekkel szemben már 
rendszerint véget ér a paedagogia tevékenysége és 
ezeknek a jellemzése túlmegy e munka számara 
megszabott határokon.

Az önfegyelmezés e legmagasabb fokán létesített 
és spontán követett szabályokat két csoportba oszt
hatjuk; ezek vagy negativek vagy pozitivek; az előbbi 
rendszerint előbb létesül, mint az utóbbi. Nega ív 
életelvek, szabályok azok, a melyeket az ember tila
lomként állít maga elé: ezt, vagy azt nem szabad 
tennie; positivok ellenben azok, a melyekkel az em
ber határozott, erkölcsös, socialis, jó elveket és kö
vetendő szabályokat ír maga elé kötelességül. Á llít
suk össze mindazokat a vonatkozásait az életnek, a 
melyekre ez a viselkedés vonatkozik és foglalkozzunk 
e spontán viselkedés rendellenességeivel.

A spontán erkölcsi viselkedés vonatkozhatik a
18Kármán: A gyermekek erkölcsi.hibái.
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társadalom többi tagjaira, mint egyénekre; vonatkoz
hatok egyes társadalmi osztályokra és csoportokra, 
végül vonatkozhatik magára az államra, mint a tár
sadalom szándékosan szabályozott alakjára.

Az egyénekkel szemben való erkölcsi viselkedés 
első csoportja az, a mely önmaga megtartóztatásá
ban, tehát tilalmakban áll. Kímélni kell a mások 
életét, testi biztonságát, nem szabad ölni, sérteni, 
ütni. Bűncselekmény az emberölés, a testi sértés, a 
bántalmazás. Nem szabad mások vagyonát, birtokát 
és tulajdonát sem bántani, sem megkívánni; de ez a 
követelés tovább is megy, az ember nemcsak óvako_ 
dik attól, hogy másnak közvetlenül kárt okozzon; 
az erkölcsiség szabálya az is, hogy úgy kell 
élni, hogy magunk foglalkozása, keresete, vagyon
szerzése másnak közvetve se okozzon kárt, engedni 
kell a többi embereket is a megélhetésükre szükséges 
javakat megszerezni és azt élvezni. Ez az utóbbi kü
lönösen nagyon fontos teendője az erkölcsi nevelés
nek. Rendellenessége ennek a viselkedésnek a lopás, 
csalás és a vagyon elleni bűncselekmények. Mások 
becsülete, erkölcsi javai, szabadsága szintén tilalmat 
állít az ember elé; az ifjú tiszteli más ember becsü
letét, szabadságát; az ez elleni bűncselekmények a 
becsületsértés, a szabadságtól való megfosztás. Nem 
szabad beavatkozni embertársaink, szomszédaink csa
ládi életébe, tisztelni kell más ember házastársi vi
szonyát, gyermekei tisztességét; az ez elleni bűncse
lekmények a házasságtörés és a női szemérem elleni 
bűntettek. Nem szabad bántani más ember vallását, 
nem szabad zavarni másnak mulatságát és szórako
zását és nem szabad támadni más ember meggyőző
dését, tudományos kutatása szabadságát. Ezek a leg
utóbbi erkölcsi javak védelmét szolgáló tilalmak is 
nagyon fontosak az ifjúra nézve és különösen a mai 
idők mutatják, hogy mennyire mulasztást követett el
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a nevelés, a midőn a vallási meggyőződésnek és a 
tudomány szabadságának megsértése elleni tilalmat 
nem ültette az ifjúság leikébe.

Az ó-testamentum tilalmak alakjában szabá_ 
lyozta valamikor évezredekre az erkölcsi szabályo
kat; az egyes ember lelkében is a tilalom fejlődik 
előbb; de majd eljött az új-testamentum, a mely már 
nem tilalmakat állított fel, hanem határozott utasítá
sokat, parancsokat: gyógyítsd a beteget, szeresd fele
barátodat, kerüld a rosszat és tanítsd az írást a sze
génynek. Az ember lelkében is később fejlődik az a 
képesség, hogy spontán, csak azért, hogy jót tegyen, 
segít a másikon, ad a másiknak, jót tesz a másiknak. 
Ez a jóság és az erkölcsös viselkedés legmagasabb 
foka és mindjárt hozzátehetjük, hogy a bűnözésnek 
és erkölcsi romlottságnak is az a legnagyobb fo^a, 
mikor az ember rossz és gonosz cselekedetekben ta_ 
Iái ja cselekvése örömét.

A spontán jó cselekvés vonatkozik a társadalmi 
életben mindenekelőtt a gyengébb embertársra, a 
gyermekre, a fiatalságra. Az ifjú szeresse, védje, tá
mogassa a kisebb gyermeket, tanulja meg segíteni és 
támogatni az elhagyatott szülőtlen árvát. Utóbb át
viszi cselekvéseit a gyenge, beteg, magárahagyott fel
nőttre is, segít a veszedelemben lévőn, enyhíti a be_ 
teg fájdalmait. Ennek a viselkedésnek a hiányai igen 
természetesen a gyermek- és ifjúkorban gyakoria , 
3 minthogy ez az egész viselkedés magasabb fejlődési 
fok eredménye. Azonban paedagogusaink meggon. 
dolhatnák azt, hogy erre a spontán emberszeretetre 
való nevelés nem lenne-e egyik leghatékonyabb raeg- 
előzője az erkölcsellenes és kriminális viselkedésnek. 
A gyermekek, gyengék és betegek védelme különösen 
olyan tárgynak mutatkozik, a mely az ifjúkorban fo
gékony lélek talajára talál. A legmagasabb és leg
általánosabb viselkedési szabály — a gyermek és ifjú
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lélek számára azonban rendszerint távoli ideál, __ ez ‘
az, hogy embertársainkat, szomszédainkat, barátain
kat nemcsak azért, hogy azok becsüljenek, szeresse
nek, dicsérjenek, hanem önmagunkért, a magunk 
lelke megelégedéséért segítsük. Ez a socialis visel
kedés legmagasabb foka, ideálja.

A spontán viselkedés az egyéneken kívül vonat
kozik társadalmi csoportokra, társadalmi osztályokra, 
egyesülésekre. Az ifjú tagja szülőföldje közösségé
nek, az iskola és egyetem társadalmának, de tagja 
szabad egyesületeknek is akár tudományos, jó
tékony vagy a társas együttlétet szorgalmazó egyesü
leteknek.

Helyes viselkedés az, ha az ifjú, mikor önisme
rete fejlődik, ilyen társadalmi egyesületekben részt- 
vesz, akár nemes szórakozás, testgyakorlás, lelki to
vábbképzés, a természet megismerése vagy utazások 
czéljábó} és helyes, ha vallásos és jótékonysági egye
sületekben is részt vesz. Rendellenesség az, ha az 
ifjú egyáltalán tartózkodik az ilyen egyesületekben 
való részvételtől; rendellenes az is, ha titokban alakí
tanak társaságokat, de rendellenes és az erkölcsi fej
lődésre káros, ha ezek az egyesülések politikai, fele_ 
kezeti vagy egyes egyesületek egymás közötti ver_ 
sengésének a czélját szolgálják. Különösen hangsú
lyozni szeretném, hogy a fiatalok munkáját nagyon 
korán kellene bevonni a philantropíkus társadalmi 
egyesületek munkájába, a hová eddig legkevésbbé 

/ vonják be. Vájjon tornaegyesületek, vívóklubok és 
egyéb harczias ösztönt ápoló egyesületek inkább ne
velik-e szeretetre és socialis alkalmazkodásra az em
bert, mint a szegényt segítő, beteget ápoló, nyomor 
és bűn ellen küzdő társadalmi egyesületek?

Az ifjú valamely társadalmi osztálynak is tagja.
A társadalmi osztályokat a mi életünkben még hatal
mas válaszfalak választják cl egymástól oly annyira,
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hogy a jobbmódú osztály a szegényebb osztályt és a 
szegényebb osztály a jobbmódút mint valami más 
emberfajt tekinti. Nagyon fontos feladata az erkölcsi 
nevelésnek gyermekeinkből és ifjainkból ezt a felfo
gást kiirtani. Ma az egész világon az osztálygyűlölet 
dúl és az emberek azt hiszik, hogy a gazdasági viszo
nyok megváltoztatásával fogunk ezen változtatni. A  
tapasztalat ép ellenkezőleg szól és elvárhatnék né
peink vezetésétől, hogy gondolkozzanak azon, hogy 
nem-e az erkölcsi nevelés fokozatos fejlesztése, az 
igazi önismertre való nevelés lesz.e az, a mely gyer
mekeinket arra fogja nevelni, hogy a parasztot, a 
munkást ne csak tűrje maga mellett, hanem igaz, va
lóságos embertársaként szeresse? És fordítva: mily 
messze van az idő, a midőn a néppel meg tudjuk ér
tetni azt, hogy mi, a kik őt vezetjük és uralkodunk 
fölötte, ugyanazon húsból és vérből vagyunk, mint ő? 
Ezek a felfogások az ifjúkori bűnözésnél is nagy sze
repet játszanak: az urifiú a szegény ember vagyona, 
szabadsága és leányai becsülete iránt alig bir több 
érzékkel, mint a jus prímáé noctis korában, viszont a 
nyomorgó szegény oly ellenségének tekinti a gazda
got és nagy urat, mint a pápuák a közéjük vetődött 
európait.

A  haza iránt való viselkedés a spontán társas 
viselkedés legmagasabb fejlődménye. A haza szere- 
tete, a mely önkéntes és mindennél előbb való, a nem- 
zet fennmaradásának legnagyobb biztosítéka. Az an
gol nemzet igazi hatalmát mindig az adta meg, a mit 
az angolok büszkén emlegetnek, hogy nekik soha nem 
volt állami érfiuk, a ki nem a haza javát tekintette 
volna mindig és mindenekelőtt szem előtt. Ennek a 
viselkedésnek is vannak rendellenességei. Nem az az 
igazi hazafiság, a mely kiabálásban, szavakban és ab
ban nyilvánul, hogy a gyakorlatról hazatérő katonák
nak tapsolunk és nem hazafiság, nem hazaszeretet
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itthon oíyan politikát folytatni, a mi a külföld ma
gasabb kulturfokon álló nemzetei előtt hazánkat 
rossz megítélésben tünteti fel. Fontos rendellenessége 
a haza szeretetének az a viselkedés, a melyet a for_ 
radalmak váltottak ki; itt természetesen csak arról 
szólok, a kinek a hazaszeretet, a nép igaz érdeke 
adta a forradalmi fegyvert kezébe. Az ifjúságnak a 
forradalmakban mindig nagy szerepe volt és számos 
ifjú szerzett magának forradalmakban vagy ellenfor
radalmakban hős nevet. Azonban talán a felnőttek 
és a nevelők hivatása lenne az erkölcsi nevelést úgy 
rendezni be, hogy az ifjúság mégse legyen se forradal
már, se ellenforradalmár. A  hazaszeretet más rendel
lenessége a háború utáni vágy. Az ifjú védje meg ha
záját, ha azt ellenség fenyegeti. De az idegen nemzet 
elleni gyűlölet, a támadás harczi vágya rudimentáris 
érzelem: a ki hazáját szereti, megbecsüli másban is 
a hazaszeretetet. Ha gyermekeinket és ifjainkat más 
nemzetek megértésére nevelnők, nem lenne háború.

Gyengeelméjű vagy gyengetehetségű gyermek 
alig képes az önismeret fokáig felemelkedni; nincs 
nagyobb nevelési hiba, mint ilyenektől azt követelni, 
hogy foglalkozásukat, pályájukat maguk válaszszák 
vagy hibáikat belássák. Psychopathiás constitutiójú 
ifjak az önismeret túlzásaiban szenvednek: képzelő
dök, önteltek, vagy ép ellenkezőleg kishitüek, önbi_ 
zalmukat vesztik; kedélyhullámzásuk sokszor a sze
mélyiség teljes meghasonlásáig megy, a mi nem egy
szer öngyilkossághoz vezet.
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IV. AZ ÉRTELMI ÉLET ZAVARAI.

A  fejlődő emberi léleknek a társasélethez való 
alkalmazkodásának másik oldala az értelem. Az aka
rat nevelése szólt a viselkedésnek arról a módjairól, 
functióíról, hogy az ember hogyan választ testi-lelki 
léte érzékenysége és a környezete által szerzett ér
tékelés alapján; miután láttuk, hogy miből és ho
gyan választ az ember, az értelmi nevelés fog arról 
szólani, hogy mi közül választ, melyek a külvilágnak 
azok a képei, a melyek közül az ember a társas al
kalmazkodás czéljaira cselekvést választ. Az értelmi 
nevelés feltárja a gyermek előtt az élet legkülönbö
zőbb képeit: a természet szervetlen és szerves vilá
gát, az ég és föld tüneményeit és termékeit, az em
beri munka, mesterség és művészet változatos ter
mékeit, az emberi tapasztalat, tudás, költés, hit és 
vallás örökké fennmaradó létesítményeit és megmu
tatja azokat a lehetőségeket, valóságokat és szüksé
gességeket, a melyből az ember az erkölcsös tár
sasélet czéljára választást tehet. A  miként tehát 
meghatározott kör az, a melynek alapján az em
ber választhat és az akarat szabadsága korlátozva 
van az ember egyéniségének és környezetének ha_ 
tásai szerint, úgy az a terület is, a melyből a gondol



kozás a cselekvés czéljára tárgyat választ, ép az er
kölcsi czél érdekében meghatározott korlátoknak 
van alávetve. Az erkölcsi eszmék tárgyalásánál 
láttuk, hogy fokozatokon át jut el a fejlődő ember 
ahhoz, hogy öntudatosan meg tudja határozni azt, hogy 
mi az, a mit ő a lelki élet nagy világából cselekmé
nyei czéljául felvehet. Nem minden, a mit érzék
szerveink elébünk tárnak, lehet az erkölcsös cselek
vés tárgya: a gyermeki élet első fokán a lehetősé
geket ismeri meg az ember; az a gyermek, a ki minél 
több lehetőséget, a viselkedésnek minél több mód
ját ismeri meg és ebben találékony, ötletes, az okos 
gyermek; az élet azonban utóbb a viszonyok sokol
dalú, szövevényes bonyolultságát tárta a gyermek 
lelke elé s most már e sokoldalúságban a valóság 
az, a melyhez magát alkalmazni, cselekedeteit kor
látozni kell: ez a czél szerű viselkedés, a m ely a sok
féle lehetőség közül az élet realitásához alkalmaz
kodik. Végül a fejlődés legmagasabb foka az, a mely 
a cselekvést arra szorítja, a mi feltétlenül szükséges 
és a cselekvés erkölcsi érdemét nem a sokaságban a 
változatosságban, hanem az egyéni lelkiismeretes cse
lekvés belső intensitásában, értékében látja. Ez az 
az út, a melyet az erkölcsi cselekvés a fejlődés so
rán befut, lássuk tehát, milyen ennek a fejlődésnek 
a menete.

A  cselekvés az élet kezdő fokán ösztönszerű. 
Az állat socialis öntudata, ép úgy, mint az emberé, 
az ösztönökön alapszik. A táplálkozás és védelem 
azok az ösztönök, a melyek a társas ösztön kifejlő
désére az első lökést megadják. Az ösztönszerü, pri
mőr érzelmek és ösztönszerű vágyak azok, a me
lyek az életnek ezen az első fokán az ember csele
kedeteit akként szabályozzák, hogy egymáshoz csat
lakozzék, együtt éljen, közösen szerezze meg tápiá-
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lékát, vándoroljon oda, a hol élelmét megszerzi és 
védje magát a vadállatok, a természet veszedelmei 
és a más embercsoportok részéről való támadások 
ellen. Az ember érdeklődése az élet különösségei, 
szembeötlő veszedelmei, idegenszerűségei felé irá
nyul, az öntudatnak első megnyilvánulása az, hogy 
találgatja, hogy ezeket a különös, veszélyes, idegen
szerű dolgokat hogyan kerülje el vagy hogyan haszno
sítsa a maga egyéni és társas léte javára. Hosszú, 
bizonytalan, ide-oda tapogatódzó fejlődés az, a míg az 
ember a külvilág tárgyait és embertársai cselekvé
seit az emberi szellemiség javára fel tudja használni. 
A tudomány nem tudta még eldönteni, hogy az érte- 
lemnek az ösztönből való fejlődése, az ösztönben 
való jelentkezése ugrásszerű-e, avagy közvetlen át
menet van-e az állat ösztönétől az értelemhez, vájjon 
hirtelen valami külső behatás volt-e az érte
lem első jelentkezése, avagy az ösztönből szár
mazik-e az értelmi képesség is, mint az érzelem 
terén az ösztönből származott közvetlenül a vágy; 
akármiként legyen is, e törvényszerűségből minden
esetre az következik, hogy az értelem, az intel
lektus alapját és gyökerét az ember önmagából fej
leszti ki. A  fejlődés évezredekre szóló hosszúsága, 
változatossága és különösen az az ide-oda tévelygés, 
a min az emberi öntudat átment, indított némely 
gondolkodót arra, hogy az értelmet szembeállítsa az 
ösztönnel és az értelmet valami egész külön mysti- 
kus erőnek tartsa, a mely az ösztöni élet nélkül mű
ködhetik. A  fejlődés figyelmes tanulmányozása azon
ban irreálisnak nyilvánítja ezt a felfogást; mikor 
a kőkorszakban az ember az első vágást tette a kőbe 
és magának először eszközt formált, az értelemnek az 
elemi jelentkezése volt, a melyből az a hosszú sor 
fejlődött, a mely évezredeken át Edison csodás ta-
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lálmányaihoz vezetett; az az ösztön, a mivel az os-< 
ember a talált tárgyakat szétszedte és belsejüket 
megvizsgálta, a gyermeknek az az ösztöne, a mely- 
lyel játékait szétszedi és belsejüket kíváncsian vizs
gálja, ugyanaz, mint későbbi fejlettségében egy Ko- 
pemikusnak vagy Darwinnak komplikált, csodálatos 
kutatásai a világ és az élet rejtelmei felől Az ember
nek az az ösztöne, a mi az ősanyában nyilvánult meg, 
mikor gyermekeit gondozta, hátán hordotta, velük 
vándorolt, ebből a jövő nemzedék fentartására irá
nyuló ösztönből alakult az embernek az a tevékeny
sége, a mely az ifjúság nevelésére iskolákat, egyete
meket, hatalmas intézeteket szervezett; és végül az 
ember társas ösztöne, a mely valaha a törzsben és 
a clan-ban abban nyilvánult meg, hogy egyik ember 
a másik felett uralkodott, rabszolgát tartott, ebből 
az ösztönből fejlődtek a politikai élet legkülönbözőbb 
nyilvánulásai, a melyek községeket, városokat, ál
lamokat, ezeknek legkülönbözőbb alakzatait terem
tették meg és a melyek ma már az egész világ meg
értő, egyetértő nemzetközi szervezetének létesítésén 
fáradoznak. Bámulatos tehát az emberi értelem ha
talmas, kitaláló, alkalmazó és szervező tevékeny
sége és a világon egyedülálló. De legbámulatosabb 
tulajdonsága az, a mely az emberi értelmet minden
nemű más élőlény ösztönét kísérő értelmi tevékeny
ségtől megkülönbözteti: az, hogy az ember nem
csak élőlény, nemcsak társaslény, hanem törté
neti lény is. Az ember nemcsak maga, vele együttélő 
társai számára tudja biztosítani az értelem fárado
zása eredményeinek birtokát, hanem az öntudat, az 
értelem termékeit a jövő számára is maradandó 
kincsként tartja hátra. Ennyiben különbözik az em
beri társas öntudat mindennemű más társulásra irá
nyuló öntudatos lelki jelenségtől; az ember nemcsak
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a jelen társadalmában él, hanem a múlt társadalmi 
életét folytatja és úgy ezt, mint az o jelen tarsas 
munkájának eredményét hagyományként hagyja a 
jövő nemzedék számára. Ez a jelenseg: a szellemi
ség termékeinek átadása a jövő nemzedek szamara, 
a socialis élet terén ugyanaz, a mi a physiologiai 
élet terén az öröklés: a társadalmi öröklés (social 
hereditv4’!. Az ember nemcsak egyéni, nemcsak tarsas, 
hanem történeti társaséletet él és szellemi tarsas
éi etet örököl:

Dér Wandrer gibt dem Freund, dér nach ihm streitet, 
Wo sich dér Scheideweg im Walde spreitet,
Den Weg, den er gewandelt, treulich kund 
Er streut ihm grüne Reiser auf dem brund,
So liessen uns die altén Kámpfer Zeichen,
Die Trümmer íhres Glücks und ihrer Leichen.

(Lenau).

Az emberi élet e bámulatos fejlődési képessége 
mellett az emberiségre az a tény volt mindig meg
döbbentő hatással, hogy ez a bámulatos emberi ér
telem nemcsak nagy és hatalmas, okos, szép és jo 
dolgokat termel, hanem a bámulatos fejlődés során 
olyan nagy tévedések, botlások fordulnak e ő, a me
lyet az állati élet terén el sem képzelhetünk. Sem a 
növényi, sem az állatvilágban nem képzelhető az a 
végtelen variabilitás, mint az emberi viselkedés vi
lágában; a protozoák élete nem különbözik annyira a 
vertebraták életétől, mint az egyik ember viselke
dése a más emberétől; csak az ember tud oly ma
gasra emelkedni a társaséletben, mint Aristoteles, 
Newton, Goethe, Kant vagy Deák Ferencz, de csak



az ember tud annyira ártani az embertársaival szem
ben való viselkedésével, mint Nero, Napóleon, a mé
regkeverő madame de Brinvilliers, Manolescu és 
otrassnoff Ignácz.

A krimmalpaedagogia egész lényegének legne- 
hezebb alapkérdésé ezen a ponton látszik jelent
kezni Miért van az, hogy az ember, a ki termé
szettudományi, fizikai és chemiai dolgokban oly 
nagy tudást szerzett, rombolásra használja a termé
szet erőit? Miért van az, hogy az ember, a ki véde
kezésre oly finom fegyvereket talál ki, e fegyvere
ket gyilkosságra, ölésre használja? Miért van az, 
hogy a ki lakatosságot tanult, hogy az embert 
képessé tegye vagyonát megőrizni, jószágait elzárni 
ezt a mesterségét arra használja, hogy másokhoz be
törjön, vagyonától mást megfoszszon? Miért van az, 
hogy az ember kereskedői ügyességét és szellemét 
nem embertársai gazdagítására, hanem más emberek 
megtevesztésére használja? Ez a kriminalpaedagogia 
mindennapi kérdése és legnehezebb problémája: bör
töneinkben, fegyházainkban, javítóintézeteinkben se
ggestől latunk kiváló tehetségeket az erkölcsi élet 
legalacsonyabb fokára lesülyedten és joggal kérdez. 
hetjük, sokszor nagy kétségbeeséssel, hogy az ilyen 
festői, rajzolói, költői, íparművészi tehetségeket a jó 
Isten arra teremtette-e, hogy ezekből gazemberek, 
bűntettesek, a társadalom ellenségei legyenek-e?

i "í-Af" em^er  ̂ g°ndolkozás az idők folyamán a leg
különbözőbb és sokszor a legszélsőbb nézetekkel kí
sérelte meg ezen az örök kínzó problémán átesni. 
Paulsen66) nyomán a következőkben /akiitjuk össze az 
idevágó nézetek fejlődését. Állandóan uralkodó né
zet meg ma is, hogy az értelmi nevelés fejlesztése 
teljesen elegendő arra, hogy az erkölcsi fejlődés vele 
lépést tartson; Sokrates hangoztatta először azt a
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nézetet, hogy minden erény a belátáson alapul, az 
igazán jó természetének belátásán; a ki tudja, hogy 
mi a jó, szükségszerűen azt fogja' választani és nem 
a rosszat. A  renaissance korában újra győzedelmes
kedik ez a nézet: Rotterdami Erasmus azt tanítja, 
hogy a műveltség javulása, szónoklat és bölcselke
dés javítja meg az egyház, a papság és a nép viszo
nyait, Descartes és Spinoza, Leibnitz és Wolff és az 
egész felvilágosodás kora mind ebben a gondolatban 
él. Az értelem művelése és a tudás teszi az embert 
szabaddá babonától, előítélettől és tévedéstől, az 
észnek folyománya az emberszeretet, a társas élet 
alapja. A XlX-ik század liberalismusa is ezt a gon
dolkozást vallja; ha iskolákat alapítunk, akkor nem 
lesz szükség fegyházakra.

Ezzel szemben Rousseau az ellenkezőt hangoz
tatta: az értelem művelése, a kultúra az embert nem 
hogy jobbá, de egyenesen rosszabbá teszi, önhitt. 
ség, hazugság, megvetés az emberi ész találmányai: 
,,minden, a mi a termézettől jön, jó és minden el- 
korcsosul az ember kezében". Schopenhauer pessi- 
mismusa adta meg azután ennek a felfogásnak a lé
lektani alapot; szerinte az akarat elsődleges functio 
és az ész, az értelem annak csak eszköze, a mely 
az akaratra egyáltalán nem hathat. Ha tehát az aka
rat természetétől fogva önző és rossz, az értelem 
csak ártalmára van, mert nagyobb képességet ad az 
akarat rosszra fordítására. Az értelmi élet bizonyos 
szűkkörűsége, korlátoltsága mellett találkozunk in
kább az igazi szívjósággal.

Ezt a romantikus nézetet bőven kihasználta az
után mindenkor a reactio és a klerikalismus, hir
detvén azt, hogy az iskolázás, felvilágosítás az em
bereket gőgössé, fékezhetetlenné, lázadóvá teszi és
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ebből folyólag a nyugalomnak és rendnek érdeke az, 
hogy a nép ne tanuljon, ne képezze magát. Az en
gedelmesség, alkalmazkodás, hűség legbiztosabb tá
masza az értelmi korlátoltság; a nép legnagyobb bol
dogsága és megelégedettsége az, ha nem tud semmiről 
és nincs semmi kívánsága. Ez a nézet ma is uralkodik 
és azokban az időkben, a midőn e sorokat írom, ha
zánkban is a nyugalmat és rendet attól várják, hogy 
az értelem és gondolkodás mindennemű szabad 
mozgását és fejlődését megakadályozzák, de a kül
földön sem némult el még az a hang, a mely a for
radalmakat, válságokat, lázadásokat arra akarja 
visszavezetni, hogy az emberek újságot és könyvet 
olvastak és a socialismus tanai fertőzték meg a népet.

Ez a két szélsőséges nézet uralkodik a kri- 
minalpaedagogía terén is; a züllött és bűnös gyerme
kek nevelésének kérdését is az értelem e kétféle ér
tékelésének alapján akarják megoldani. Vannak, a 
kik az erkölcsi oktatásnak, az értelemre való hatás
nak tulajdonítanak mindenható képességet és azt hi
szik, hogy oktatással, tanítással, magvarázattal elér
heti az ember azt, hogy a gyermek erkölcsös legyen, 
hogy a lopásról, csavargásról, hanyagságról le lehet 
szoktatni a gyermeket azzal, hogy megmagyarázzuk 
neki a jó és rossz közötti különbséget. Vannak szü
lők, a kik makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy a 
gyermek bizonyos bizonyítványokat megszerezzen és 
azt hiszik, hogy egymagában az iskolák elvégzése 
biztosítani fogja azt, hogy a gyermek el fogja veszteni 
rossz erkölcsi tulajdonságait. Javítóintézeteink pae- 
dagogiája is azon alapul, hogy a gyermekeket mester
ségre tanítsák és erkölcsi szabályokat öntsenek a fe
jőkbe; a legtöbb ember kedvét e gyermekek nevelésé
től már pedig ép azáltal veszti el, hogy számtalan meg
feszített évek tanításának és erkölcsi oktatásoknak
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semmiféle eredménye nincs, a gyermek azt, a mit a 
javítóintézetben tanult, rosszra használja. Viszont 
más nevelők abból indulnak ki, hogy az elhagyott 
gyermeket butaságban, rabszolgasorsban kell meg
tartani, mert ha tanul valamit, azt csak rosszra hasz
nálja fel. Ilyen felfogás eredménye az, hogy az el-} 
hagyatott és erkölcsileg veszélyeztetett gyermeket 
műveletlen földmiveshez, tanulatlan környezetbe ad
ják ki és a falukban is az a nézet, tanítók és lelkészek 
nézete, hogy az ilyen gyermeknek nem kell iskolába 
járnia, ennek nem kell tanulnia.

így az erkölcsi nevelés és az értelmi nevelés vi
szonyának megítélése körül a zavar teljes és a leg- 
félszegebb, legnevetségesebb felfogások makacsul 
tartják magukat, mert az a tény, hogy jó tehetségű, 
értelmileg kiváló ember rosszat is cselekszik, a reac- 
tiós gondolkodásnak nagy fegyvert ad a kezébe az 
értelmi nevelés ellen. A probléma eldöntése nem a 
mi feladatunk, én itt csak azt kérdezem a ,,sancta 
simplicitas“ védelmezőitől, hogy mit igazolnak in
kább a történelmi tények; mi okozott több kárt az 
emberiségnek, mi kívánt több véráldozatot, rombo- • 
lást, veszteséget, lelkekben és anyagiakban egy
aránt: a tudatlanság, a babona és az előítélet, vagy 
pedig az emberi érteleme túlzásai? Vájjon a közép
kori inquisitiok, a Szent-Bertalan_éjszaka, a boszor
kányégetések és ördögűzések, az Albigensesek kiir
tása, a vallás és meggyőződés üldözési statisztikája 
nem mulja-e jóval felül a modern bűnügyi statisz
tika legmagasabb számoszlopait?

Az erkölcsi nevelés szempontjából a kérdést 
nem elméleti okoskodás, nem is adatok egybeha- 
sonlítása, hanem egyedül a fejlődés helyes megfigye
lése és értelmezése oldhatja meg.

Fejtegetéseink egész során végigvonul az a fel
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fogás, hogy az egész nevelés tulajdonkép az ember 
természetes ösztöneinek socialissá való fejlesztése, a 
társaséletre való alkalmassá tétele.

A  cselekvés lelki analysisére alapított ethika vi
lágosan megjelöli az értelmi nevelés feladatát és mód
ját az erkölcsi nevelés feladatai között. A  cselekvés 
lelki analysise az ösztönből, mint a cselekvésnek 
elemi megnyilvánulásából indul ki, elemezi és meg
állapítja, hogy milyenek a qualitativ tulajdonságai 
azoknak az elemeknek, a melyek a cselekvést, az 
emberi viselkedést a társaséletre alkalmassá, érté
kessé, tehát morálissá teszik. A  cselekvés primárfor. 
mája az ösztön, ennek a primárformának későbbi, a 
társasélet által a társaséletre alkalmassá tett, fejlet
tebb alakja az erkölcsi cselekedet. A  cselekvés első 
eleméül az érzékenységet ismertük fel, a mely az 
ösztönöket testileg, lelkileg érzékenynyé, egészsé
gessé, tökéletessé fejlesztette; majd láttuk a környe_ 
zet hatását az érzelmek fejlődésében, a mely az 
érzelmi életet, az impressionabilitást a társaséletre 
jóvá, tehát alkalmassá teszi; majd az akaratot, a 
mely az ember alkalmazkodásának működését fej
leszti egyénivé, a társasélet differencziálódásához al
kalmazza. így igen könnyű az értelem nevelésének 
a feladatát meghatározni: ép úgy, mint a testi, lelki 
érzékenység, az érzelem és az akarat fejlesztése sem 
áll egyedüli czélként az erkölcsi nevelés előtt, ha
nem az ösztönökből az eszméletesség során fejlődő 
cselekvés egyes elemét, mozzanatát fejleszti a tár
sasélet czéljára alkalmassá, úgy az értelmi nevelés 
feladata is csak az lehet, hogy az érzékenység, ér
zelem és akarat által már előkészített és az öntudat 
által eszméletessé tett értelmet oly módon fejleszti, 
hogy az a társaséletre alkalmas legyen. Az értelmi 
nevelés czélja tehát az ösztönökből fokozatosan fej-
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lődő emberi cselekvés eszméletességének fejlesztése. 
Az ösztönök, a cselekvés ősformája nem jó és nem 
rossz, a társaséletre ép úgy nem alkalmas, mint nem 
alkalmatlan, neutrális, közömbös. Nincs egyetlen 
egy ösztön sem, a mely a társaséletre ne lenne hasz
nos, vagy egyenesen káros lenne. A  létfentartás, táp
lálkozás, mozgás, szaporodás ösztönei ép úgy értéke
sek a közösség fentartására, mint a védekezés és 
támadás, a félelem és harag. Az egész physio-psychi- 
kai, érzelmi és értelmi fejlődéstől függ azonban az, 
hogy a táplálkozás ösztöne saját magunk, családunk 
és embertársaink jólétére szolgál-e, avagy arra, hogy 
a másét ellopjuk és elraboljuk. A  védekezés ösztöné
ből, a félelemből az embernek értékes jellemvonása, 
az önuralom folyik; az már az értelem elté
velyedése. ha az ember fél olyan dolgoktól, a 
melytől félnie felesleges. A harczias ösztön va
lamikor védelemre, gyilkolásra szolgált, de a he
lyes nevelésnek, az öntudat teljes kifejlődésé
nek korszakában a férfias bátorság az élet küzdel_ 
meinek az eszköze. Az érdeklődés, a kíváncsiság ösz
töne vihette az embert valamikor a társaséletre ma 
már közömbös, lényegtelen dolgok kutatására, de a 
kutatás ösztöne vitte Galileit. Keplert és Darwint 
nagy felfedezéseikre. Galileiben, Savanarolában és 
Giordano Brúnóban az ősember kíváncsisága és har- 
czías ösztöne egyesült, midőn saját testi biztonságuk 
koczkáztatásával vagy feláldozásával síkra szállottak 
új eszméikért. Helytelen tehát az a nézet, hogy az 
értelem, az ész feladata az ösztönök kiirtása, az 
ösztönszerüség megszüntetése; és tévedés az is, hogy 
az ösztönök vezetés, fegyelmezés és értelmi fejlesztés 
nélkül maguk is biztosítékai a rendes és nyugalmas 
életnek. A fejlődéstani analysis helyes álláspontja 
az, hogy minden az ösztönökből fejlődik, minden em
ber képessége, tehetsége, egyéni és társas működése

Kármán: A gyermekek erkölcsi hibái. t9
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csak az emberi ösztönökből fejleszthető, de csak a 
fejlesztés által léphet arra a fokra, hogy az a min
denkori társadalmi színvonalon az emberi szellemi
ség javára értékes, tehát morális. így az ember min
dig messzebb és messzebb távolodik az állattól, a 
természet által meghatározott megváltozhatatlan 
lénytől; azonban bármily magasra emelkedik is attól, 
abban, hogy eredetileg nem volt egyéb, mint a 
természet ép oly teremtménye, mint a növény 
és az állat, a legmagasabb emberi felfogásnak 
sem szabad lealacsonyítást látni. Félszeg idealis- 
mus vagy szemforgató vallásosság az. ai mely 
ebben a felfogásban az emberi vagy vallási ideál le
rombolását látná. Igazhívő lélek nem kétkedik ab
ban, hogy az Alkotó mindig legjobbat alkotott.

Ezek után foglalkozunk annak a kérdésnek a 
részleteivel, hogy mit értünk az ösztönöknek az érte
lem által való társadalmosítása alatt. Az oktatás, a 
tanítás az, a mely az értelmet eszméletessé teszi, 
eszméletességét nevelő eszközökkel képezi, az embert 
műveltté teszi. Megjegyzéseink vonatkoznak először 
az értelmi nevelés tartalm ára, majd az értelmi neve
lés módjára, végül az értelmi nevelés társadalmi ter
jedelmére.

A fejlettebb emberi társadalomban az ember tár
sas berendezkedését a munkamegosztás szabja meg; a 
természet átalakítása, az új nemzedék ápolása és ne
velése. a közélet rendezése, a honvédelem és igaz
ságszolgáltatás. a végzendők terjedelme és bonyo
dalma miatt folytonos elkülönítéssel mind szőkébb 
határok közé szorított munkaköröket létesít. Ezek 
a munkakörök a társadalom minden egyes tagiától 
külön hajlandóságokat, képességeket, szakértelmet 
tételeznek fel, a mi nélkül a különös munkában 
csorba esnék. A társadalom fennmaradásának ér
deke, hogy minden egyes egyén speczialis munkakört
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töltsön be, mindenki lehető legnagyobb ügyességgel 
végezze a maga munkáiét. így a társadalom fennma
radásának biológiai érdeke a szakműveltség, a gya
korlati szaktudás. Ez azonban csak addig értékes, a 
míg az egyes égvén külön képessége, feladata nem 
alakul olyan czéllé, a rnelv a mások érdekével el
lenkezik: az egyéni törekvés buzgalma mellett, a
mely gyakran barczczá feilődik, elveszhet az erkölcsi 
élet alapja. Legyen valaki bármilyen kitűnő mérnök, 
építő, iparos, ha e kiváló képességeit arra használja, 
hogy másnak ártson, vagy csak annvira kihasználja, 
hogy azzal másnak árthat, ez az értelmi tevékenység 
a társadalomra nem előnyös. A  gazdasági élet terén 
én űgv. mint a szellem? élet terén találhatunk akár
hány ilyen példára. A kiváló közgazdász alkotó te- 
vékenvsége mellett existencziák'ait rombolhat le: a 
gváralapító rossz lakásviszonyokat és egészségtelen 
állapotokat teremthet, kéoességeinek a társas ér
dekre való tekintet nélküli fejlesztése a tuberkuló
zisnak és gvermekhalandcságnak lehet közvetett elő
idézője. Hány művész van, a ki kiváló festői kéoes- 
ségét erkölcsrontó rajzókra pazarolja és hánv kiváló 
szellemű politikai agitátor dönt romba tudatlan ele
meket! Ez már csak egy lépés a kriminalitás felé, 
mikor az ember jó képességeit embertársai ellen 
czélzatosan használja. Az erkölcsi nevelés követel
ménye tehát az egvéni tudás összhangba hozatala a 
közérdekkel, a szakműveltség egyesítése a közmű
veltséggel.

Ugyanezen szempont irányadó az értelmi neve
lés, az oktatás módszerére. Az ember tanulmányai
nak, képességeinek, ügyességeinek és tudásának nem 
az adatok, ismeretek, képességek felhalmozása ad ér
téket. Az az ember, a ki statisztikát készít az állatok 
szőrének a számáról a mammut korszakától a házi
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egérig, kötetszámra menő adatot halmozhat össze, de 
munkája haszontalan; az az iskolás fiú, a ki a tör
ténelmi eseményeket bemagolja, rengeteg évszámokat 
tart meg a fejében, nem végez semmiféle hasznos 
munkál; ép úgy az a gyermek, a kit csodaszámolóvá 
fejlesztenek, vagy az az iparos, a ki valami teljesen 
haszontalan szerszám faragásával tölti az idejét- Is
kolai nevelésünk hemzseg az ilyen tanulmányoktól, 
a mely a gyermekeket egyenesen elbutitja és ez a 
czéltalan értelmi munkásság, az adatok puszta fel
halmozása teszi az értelmi nevelést a legtöbb ember 
előtt nevetségessé és haszontalanná. Az oktatás tehát 
az erkölcsi élet számára csak akkor bir értékkel, ha a 
gyermeket képessé teszi arra, hogy azt, a mit elsajá
tított az életben, a maga saját egyéniségéhez és tár
sadalmi köréhez képest okosan, czélszerűen és lelki
ismeretesen tudja felhasználni. Már Pestalozzi is 
kikelt az ellen, hogy a gyermekek értelmetlen módon 
magolják be a tudnivalójukat és az ő elemi oktatásá
nak volt az elemi alapelve, hogy nem a ,,Wissen“, 
hanem a ,,Körmén” az érlelmi nevelés feladata. így 
az oktató eljárás erkölcsi törekvés jellegét viseli ma
gán. A  növendéknek mindenről tudni kell, hogy mi
ért tanulja meg és tudnia kell, hogy azzal, a mit ta
nult, hogyan kell embertársai között embertársai ér
dekében cselekedni. Ebből következik, hogv egy
szerű körülmények és egyszerű viszonvok között 
kevés tudás, kevés képesség becsületesen felhasználva 
erkölcsileg sokkal értékesebb, mint az a felhalmo
zott tudás, a melylyel az illető bánni nem tud, a mely
nek a közre semmiféle értéke nincs. Ez az úgyneve
zett ,,félműveltség”, a mely a mi korunkban nagyon 
általános és megteremtette azt a társadalmi typust. a 
melyet Paulsen a ,.műveltség csőcseléké”-nek (Bil- 
dungspöbel) nevez. A földjét okosan és czélszerűen 
művelő parasztember, ha bir annyi műveltséggel és
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tudással, a mi a földműveléshez az ő környezetében 
szükséges, valamint az egyszerű polgárasszony,  ̂ ki 
férjét gondozza, gyermekeit neveli és bir annyi ér
telmi képességgel, hogy gyermekei elemi iskoláztatá
sát ellenőrizni tudja, sokkal értékesebb, mint a meg
gazdagodott portás fia, a ki minden rátermettség nél
kül diplomát akar magának kierőszakolni és az urikis_ 
asszony, a ki mindenről tud fecsegni, francziául be
szélni, de a legközönségesebb háztartási, gazdálko
dási dolgokhoz nem ért és a klassikus szépirodalom 
helyett élvezhetetlen, exaltált, modern bolondságok
nak (pl. dadaismus) él. így értjük meg azt, hogy puszta 
tanulással, puszta oktatással a gyermekeket jobbá 
tenni, javítani nem lehet; ezért ne csodálkozzunk 
azon, ha a mi intézeteinkben a mesterséget tanuló 
gyermekek magától attól, hogv a mesterséget meg
tanulták, jobbak nem lesznek. Mai egész nevelésünk 
és a szülők egész gondolkozása arra irányul, hogy a 
gyermek minél gyorsabban, minél olcsóbban és minél 
kevesebb fáradtsággal bizonyítványt, oklevelet szerez
zen; hogy azután az; ember ezt a bizonyítványt és ok
levelet mire használja, ezzel maga az oktatás nem tö
rődik. Alig kell ezután tovább indokolni azt, hogy 
elemi oktatásunk ép e felfogás folytán mily kevéssé 
tudja megelőzni a gyermekek erkölcsi hibáit, romlását 
és elzüllését.

Ha az erkölcsös élet alapfeltétele az ér
telmi nevelés oly tartalma és oly módon való esz
közlése, hogy az az erkölcsi viselkedés czéijait szol
gálja, ebből az következik, hogy nem elegendő az 
embernek csupán szakszerű foglalkozást és e foglal
kozásra való formális készséget nyújtani, hanem 
minden gyermeknek közös és áltálános műveltséget 
kell megszerezni azokban a képességekben, ismere
tekben, a melyek az emberi erkölcsös élet, a társa
dalmi viselkedés elemeit képezik. A  közös műveltség
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nek általánosnak kell lenni, minden egyes gyermekre 
kiterjedni, addig a korig, a míg az ember egyéni sajá
tos vonásai a társadalomban nem válnak el külön pá
lyák és foglalkozások szerint. Előítélet tehát az, hogy 
a szegény embernek, a paraszt vagy a munkás gyer~ 
mekének más nevelés kell, mint az uriosztály gyer
mekeinek. Voltak valaha idők, a midőn az emberek 
azt hitték, hogy a szegény ember gyomra más, mint a 
gazdagé és az alsóbb néposztály testi szervezete úgy 
különbözik a magasabb néposztályokétól, mint p. o. az 
emlős állaté a puhányokétól. A  psychiatria kezdetle
ges idejében az elmeorvosok arról vitatkoztak, 
hogy csak közemberre szabad kényszerzubbonyt 
tenni, az elmebeteg nemesemberrel szemben nem 
szabad kényszereszközöket használni. Ezeken az 
előítéleteken sok.sok emberi szenvedés árán át
estünk, de az a paedagogiai előítélet, hogy a 
szegény embernek más nevelés kell, még ma 
is fennáll. Ezért van, hogy ép a szegényebb nép
osztály, a melynek nagyobb szüksége volna arra, 
hogy a társadalmi viselkedés módját megismerje, 
kevesebb és rövidebb ideig tartó nevelésben részesül. 
Az elemi iskola nálunk ép abban az időben szakad 
meg, a mikor a társadalmi életre való előkészülés 
megkezdődik, a 12-ik életévben. Egész bizonyos, hogy 
az a tapasztalat, hogy ebben az időben rendül meg a 
legtöbb gyermek erkölcsi egyensúlya, legnagyobbrész. 
ben abban leli indokát, hogy a közműveltség egyálta
lán hiányosan van az elemi iskolákban képviselve, ez 
a kevés közműveltség is idő előtt szűnik meg és a 
gyermek szakképzettséget és puszta érteimi vagy kéz
ügyességi oktatást kap akkor, a mikor még legjobban 
volna szüksége arra, hogy nem ismereti anyagot és 
képességeket szerezzen meg, hanem hogy először azt 
tanulja meg, hogy hogyan kell azt a keveset, a mit
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egy gyermek megtanulhat, a társaséletben helyesen, 
jól és szépen alkalmazni.

Az értelmi nevelés czéljainak és módozatainak 
e tárgyalása után áttérhetünk az értelmi nevelés 
rendellenességeire.

1. Az oktatás rendellenességei.

Az oktatás az értelmi nevelésnek az a része, a 
mely az érdeklődés, a kíváncsiság ösztönének a fej
lesztésével foglalkozik. Az érdeklődés, a kíváncsiság 
ösztöne az emberben vágyat kelt fel, hogy kutasson; 
a kutatás viszi az embert a tudásra. A  környezet 
ismerete és tudása szükségszerű feltétele a környe
zethet való alkalmazkodásnak. így kétségtelen, 
hogy az oktatás és tanítás a társasélet lehetőségeit 
nagy mértékben előmozdítja és ezért az oktatás 
és tanítás a társadalom fenntartására nagy értékkel 
és fontossággal bir.

Az érdeklődés ösztöne, a melynek lényegét leg
hívebben az angol curiosity szó fejezi ki, az ember
nek az a vágya, hogy a környezetben a kö
rülötte megjelenő dolgokra figyelmét ráirányítsa. 
A figyelmet az érdeklődés ösztöne különösen azokra 
a dolgokra irányítja, a melyek a lélek számára újak, 
szokatlanok, meglepőek, a melyek az eddigi tapasz
talatokkal nem egyeznek, azoktól elütök. így az em
beriség fejlődése során az ember előbb foglalkozott 
a nap, a hold, a csillagok megfigyelésével és kutatá
sával, mint a földi dolgok és lények megfigyelésével. 
A föld tárgyait és jelenségeit az ember megszokta, 
ellenben szokatlan volt az ég tüneményeinek moz
gása, fénye, a primitiv ember egész gondolatkörében
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tehát előbb ezek szolgáltak az értelmi tevékenység 
tárgyául.

Az érdeklődés, a kíváncsiság ösztönét két pdimár 
emotio, két elsődleges érzelem kíséri. A z új, szokat
lan, idegen dolog telkeLti csodálkozásunkat, bámula
tunkat, de egyúttal felkelti félelmünket. A  különös, 
csodálatos dolog lehet jó, érdekes, de lehet vesze
delmes, kellemetlen, káros. Mikor a primitív vadem
ber megtalálta az angol utazók által az ő szigetén 
elhagyott dugóhúzót, benne a félelem jutott túl
súlyra, a dugóhúzót valami felsőbb hatalomnak kép
zelte és mint istenszerü jelenséget imádta. Más pri
mitív ember ellenben a kulturember otthagyott pus_ 
káját szétszedte és megvizsgálta s azután maga is 
megtanulta használni. Az ember a szokatlan és külö
nös dolog iránt kétféle módon viselkedik: vagy a kí
váncsiság, érdeklődés uralkodik felette és ebben az 
esetben kutatja a dolog mögött rejlő tényeket, jelen
ségeket, okokat, közel lép a dolgokhoz, majd fel
használja maga számára; vagy fél tőle, elkerüli, el
veti magától. Ezen alapul a conservativ és haladó 
ember közötti különbség^1). A  conservativ ember azt 
mondja: a szokatlan dolog lehet veszedelmes, káros, 
tehát menekülni kell előle vagy tönkretenni. A  ha
ladó ember így gondolkodik: az új és szokatlan do_ 
lóg lehet veszedelmes, de lehet hasznos, ennélfogva 
kutassuk és keressük, hogy káros volta vagy hasz
nossága nagyobb-e? Melyik viselkedés előnyösebb a 
társadalom fenntartására és haladására? egész bizo
nyos, hogy úgy a testi egészség, mint a föidmívelés, 
ipar, kereskedelem és közlekedés nem haladhatott 
volna és nem haladhat azon népfajoknál, a hol az 
érdeklődés, a kíváncsiság ösztönében a félelem van 
túlsúlyban. A  borzasztó ragályos betegségeket, m.nt 
a pestis és a kolera soha nem tudta volna az emberi
ség visszaszorítani és áldozataikat megmenteni, ha az
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Önfeláldozó és bátor kutató lelkében a félelmet le 
nem győzte volna a kutatás ösztöne és jól tudjuk, 
hogy a Röntgen-sugarak tanulmányozói saját életü
ket koczkáztatták a tudáséit. De ugyanígy van ez a 
gazdasági életben, a gőz, a villanyosság ielfedezésé- 
nél, így van ez a szellemi életben, az emberi igazsá
gok bátor felfedezőinél, a kereszténység vértanúinál 
ép úgy, mint az egyház által üldöző.t tudósoknál.

A gyermek értelmi fejlődésénél is ugyanezt a 
szempontot kell figyelembe venni. Az egész értelmi ne
velés, oktatás, tanítás alapja az érdeklődés. Legszeb
ben és legváltozatosabban fejtegette ezt Herbart20), 
a ki az érdeklődés sokoldalúságát tette az egész ok
tatás alapjául és a modern gyermektanulmányozás
nak is egyik legfőbb kutatási köre a gyermek érdek
lődésének a lélektana. A normális gyermek eleven, 
erős érdeklődése a nevelő számára a legbecsesebb 
kincs és az érdeklődés hiánya a legnagyobb akadály. 
Az a gyermek, a kinek érdeklődése beteges állapotá
nál fogva hiányos, alkalmatlan az erkölcsi nevelésre, 
így az érdeklődés fogyatékossága kiterjed az értelmi 
nevelés révén az egész erkölcsi viselkedésre. Azon
ban hibák az érdeklődésnek bizonyos túlzásai is; kü
lönösen a legnagyobb nehézséget okozza a gyermeknek 
kíváncsisága olyan dolgok iránt, a mi még nem tar
tozik a gyermeki élet körébe. Ebből a két szempont
ból vizsgáljuk tehát az érdeklődés abnormitásait, mi
lyen az az érdeklődés, a mely a gyermek erkölcsi 
fejlődésére értékes és milyenek az érdeklődésnek 
azok az elváltozásai, a melyek az erkölcsi fejlődésre 
károsok, annak hiányait és fogyatékosságait idézik 
elő.

Az érdeklődés és az abból származó kutatás, ta
nulás egymástól többféle irányban különbözhet. A  
gyermektanulmányozás általában véve megállapí
totta az érdeklődés fejlődését. A  gyermek első kér-

297



elései a dolgok nevére vonatkoznak; majd azok a 
kérdések következnek, a melyekre igennel vagy 
nemmel lehet felelni. Helyi kérdések és meghatáro
zásokra vonatkozó kérdések korán jelentkeznek. A  
legjellemzőbb kérdések vonatkoznak a dolgok ke
letkezésére, előállítására, a gyermeket e kérdések 
közül leginkább a tevékenység eszközei és szerszámai 
érdekelik. Rendkívüli változatossággal kérdezi a 
gyermek még mielőtt az iskolai kort elérte, hogy ez 
vagy az miért van? Claparéde68) az érdeklődés foko
zatait három korszakra osztja; az első az észre vevő 
érdeklődés kora (első életévek) a beszélő érdeklődés, 
az általános érdeklődés, a kérdezés kora, a különös 
és objektív érdeklődés kora, (játék, gyűjtő-ösztön, 
az emberi foglalkozás iránti érdeklődés); a második 
korszak a belső szervezés és értékelés kora, a harma_ 
dik a termelés, a munka korszaka. Nagy László69) a 
dologi érdeklődésnek három korát különbözteti meg: 
a játék iránti érdeklődés, a természet tárgyai iránti 
érdeklődés, a társadalmi élet jelenségei iránt való ér
deklődés. Mi a következőkben nem annyira a tár
gyak szerinti csoportosítást fogjuk követni, hanem 
az érdeklődés és kutatás irányait az erkölcsi nevelés 
szempontjából fogjuk csoportosítani.

Az első megkülönböztetés a gyermek érdeklődé
sére vonatkozólag az, hogy a kutatás inkább absract 
vagy concret dolgokra irányul-e? Az iskolákban külö_ 
nősen a számtan és a nyelvtan az, amelyen a gyermek 
elvont gondolkozása gyakorlódik. Van gyermek, a ki
nek korán fejlődik a képessége elvont dolgok iránt. 
Az erkölcsi fejlődés szempontjából sem az elvont 
dolgok, sem a concret dolog iránti érdeklődés 
túlzása nem előnyös. E részben az oktatásnál 
súlyos hibák történnek, a melyek közül minket külö
nösen az erkölcsi fogalmak képzése érdekel. Általá
ban véve tapasztaljuk, hogy úgy a szülők, mint a
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tanítók erkölcsi fogalmakat, szabályokat, tételeket 
abstract módon igyekeznek a gyermekkel megér
tetni. Az erkölcsi oktatás majdnem mindenütt túloz 
abban, hogy a szeretet, a tisztelet, a kötelesség, az 
erény, a gonoszság, a gyűlölet, az engedetlenség és 
a bűn fogalmát elméletileg akarják a gyermekkel 
megértetni és azt hiszik, hogy ez a gyermek visel
kedésére hatással van. Igen természetes az, hogy 
a gyermeknek sokkal nagyobb érdeklődése van 
concrét dolgok iránt és ezt kell a gyermek erkölcsi 
nevelésénél is felhasználni. Az elvont okoskodás 
túlzása a gyermek erkölcsi fejlődésére káros. Nagy 
hiba, ha a szülők örömet találnak abban, hogy a 
gyermek csodaszámoló vagy elméleti dolgokat túl
ságosan könnyen és jól megtanul. Az ilyen gyermek 
egyenesen elmarad az erkölcsi fejlődés során, mert 
a gyermek leikéhez és természetéhez tartozik az, 
hogy a concrét dolgok iránt van a nagyobb érdek
lődése. Némely emberben késő korig megmarad az 
a hiány, hogy az élet concrét dolgaival gyermek
kora óta nem foglalkozott; az ilyen ember a gyakor
lati életben elhatározó állásban a legnagyobb káro
kat leheti. Igen természetes, hogy puszta concrét 
fogalmak tanítása a gyermekben szintén zavart, 
hátrányt okoz; korán kell a gyermeket hozzászok
tatni, hogy a tények, gondolatok összefüggését meg
szokja, gondolkozása rendezett legyen; a tények és 
tapasztalatok puszta összegyűjtése a gyermeki lé
lekben zavart okoz, míg a gyermek hozzászoktatása 
ahhoz, hogy fogalmait elvont szabályok alá rendezze, 
az erkölcsi rendezettség fejlődésére is kihat. Az ér
deklődés fejlesztésére így előnyös, ha az abstract és 
concrét gondolkodás kellő arányban áll egymással.

A  kutatás más felosztása az, a mely a gyermek 
érdeklődésének arra az irányára vonatkozik, hogy

299



a gyermek idővel az okok, összefüggések kutatására 
törekszik- A  természet tanulmányozása, ásványtan, 
növénytan, állattan, valamint fizika és chemia azok 
a tanulmányok, a melyek a gyermek lelkét ilyen 
irányban fejlesztik. A  természet tanulmánya mér
hetetlen haszonnal van a gyermek erkölcsi fejlődé
sére. A  föld és ég természeti tüneményei, a fizika és 
chemia törvényei tárják szemléltetőleg a gyermek 
elé a világ rendjét és összefüggését, a törvényeket, 
a melyek szerint a szervezetlen és szerves anyagok, 
élettelen tárgyak és élő lények mozognak és élnek. 
A növénytan, ásványtan és állattan tárja a gyermek 
elé azt a csodálatos rendet, a mely a természetben 
uralkodik; az a gyermek, a ki ásványokat, növénye
ket gyűjt, megtanulja azokat csoportosítani, ren
dezni, a rend, csoportosítás iránti érzéket könnyeb
ben fogja elsajátítani a társadalomban is és köny- 
nyebben fogja a természet rendjének szemléletéből 
szerzett tapasztalatait a magaviseletére is átvinni. 
Az erkölcsi romlásnak indult és züllött gyerekek 
óriási tömegénél látjuk, hogy iskolás éveikben egyálta
lán meg vannak fosztva attól, hogy ezekkel a dolgok
kal foglalkozzanak; az egész gyermekvédelem na
gyon keveset ad az ilyen irányú nevelésre; kinek 
jutna eszébe, hogy azt kérdezze, hogy az elhagyatott, 
szegény gyermek foglalkozott-e valaha ásvány- vagy 
növénygyüjtéssel, volt_e valaha alkalma az ég és 
a föld tüneményeit figyelni és azokról gondolkodni? 
Ilyen kérdésekben látszik a nevelés rettenetes kü
lönbsége az egyes társadalmi osztályok között. A  
szegényebb néposztály gyermekei a világ és a ter
mészet rendjével nem ismerkednek meg, lelkűk 
előtt az elhanyagolt, poros, piszkos, külvárosi laká
sok, udvarok, utczák képe van; az első benyomás, a 
melyet az ily gyermek a világ rendjéről szerez, a
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rendetlenség, a felfordulás és a zűrzavar. Vájjon az 
ily gyermekek nevelésénél nem gondolunk-e arra, 
hogy a közönséges fegyelmező eszközök leginkább 
azért mondják fel a gyermek életének szabályozá
sánál a szolgálatot, mert hiányzik a nevelésben an
nak a rendnek és törvényességnek az ismerete, a 
melyet a természet iránt velünkszületett csodálat 
fejlesztésével lehet nagy mértékben elérni.

A hol a nevelés nem gondoskodott róla, hogy 
a gyermeknek az okok és törvényszerűségek iránti 
érdeklődése értelmes oktatás útján fejlődjön, ott 
óriási tere van a ferde nézeteknek, babonáknak, 
előítéleteknek. A primitív ember a felvilágosodás 
kora előtt babonákkal és előítéletekkel rendezte 
elméjében a természet, az emberiség és a vallás dol
gait. A  legközönségesebb természeti tüneményeket, 
mint a napsugár és az eső, a növénvek fejlődését, a 
vetés kikelését, a termés pusztulását babonával ma
gyarázta. Az alsóbb néposztály életében a babonák 
és tévtanok még ma is bőven tenyésznek, ilyennel 
van tele az alsóbb néposztálv gvermekének a lelke, 
míg a vagyonosabb néposztálv körében a cselédek, 
a. daikák terjesztik az ilv hihetetlen babonákat. Min
den kriminalista jól tudja, hogy a babonának és a 
babonás gondolkozásnak mily nagy szerepe van a. 
bűnözés világában. Ezt megtaláljuk a gyermekkri
minalitásnál is.

Az érdeklődés nevelésénél további megkülön
böztetés az, hogy mennyiben van az embernek ér
deklődése a dolgok iránt olyan irányban, hogy azok 
anyagi haszonnal vannak-e az ember életére avagy 
az érdeklődés csupán csak gyakorlati dolgokra irá
nyul, anyagi haszon nélkül. Minden tevékenységnek, 
a melyre az érdeklődés irányul, lehet nemcsak 
puszta gyakorlati, hanem anyagi értéke is. A gyér-
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mek érdeklődése erkölcsi tekintetben minden
esetre értékesebb akkor, ha ez az anyagi érdek ké
sőbben fűződik a gyermek leikéhez és a felnőtt ember 
is erkölcsileg értékesebb, ha a munkásságához fű
ződő anyagi hasznot nem mint czélt, hanem csak 
mint a létfentartás eszközét nézi. Ha a gyermek ás
ványt, növényt, bélyeget gyűjt, sokkal értékesebb 
az ő fejlődésére az, ha a puszta immateriális érdek
lődés vezeti őt, minthogyha azon töri a fejét, hogy 
azzal vagyont gyűjt, azt értékesítse és pénzt szerez. 
Az én gyermekkoromban mi még azért gyűjtöttünk 
bélyeget, mert örömünk volt abban, hogy a föld kü
lönböző tájairól vannak bélyegeink és hogy azok 
milyen érdekes messzi tájakról, Samoa szigetéről 
vagy a Missisipi tájékáról kerültek hozzánk, hogy 
a bélyegek változatosak, színesek és a gyüjteménv 
tarka-barka; ma nem egy gyermeket kezeltem, a ki 
azért gvüjt bélyeget, mert azt ki lehet csempészni 
a külföldre és rajta idegen valutában sok pénzt ke
resni. Némely szülő egyenesen rajong a gyermekéért, 
ha ez a kalmár szellem korán jelentkezik benne és van 
szülő, a ki panaszkodik, hogy fiának nincs ,.üzleti 
érzéke; viszont van ember, a ki azt hiszi, hogy a 
gyermeket azzal lehet tevékenységre és szorgalomra 
serkenteni, ha a pénzkereset iránti vágyat benne fel
keltjük; előfordult, hogy egy apa kis fiát, a kinek 
nem volt se kedve, se tehetsége zongorázni,  ̂ azzal 
akarta szorgalomra bírni, hogy elmesélte neki, hogy 
találkozott fiatal emberekkel, a kik tanulmányaik 
mellett zenével kerestek sok pénzt. Hogy az ilyen 
nevelésnek mi az eredménye, arról tán részleteseb
ben nem kell beszélni; a mai lánckereskedö és ár
drágító világ bűneiben az ilyen úgynevezett „prak
tikus** nevelésnek mindenesetre okvetlen nagy része 
van. Ne üssük el a kérdést azzal a sablonos kifejezés-
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sel, hogy ma a megélhetés nehéz — a megélhetés 
ma azért nehéz, mert kapzsiság és önzés kergette a 
világot háborúba.

Legfontosabb megkülönböztetés az érdeklődés 
nemei között az, hogy az ember érdeklő
dése mennyiben irányul embertársai cselekvésére, 
az ember társas életére vagy mennyiben esik ezen 
az érdeklődésen kívül. Ez az érdeklődés vonatkozik 
nemcsak a jelenben élő és cselekvő emberre, hanem 
a múltnak szokásaira, intézményeire. a jelen és a 
múlt erkölcsi szervezeteire, mint a család, társadalom, 
állam és egyház. E részben a legfontosabb tanulmány 
a történelem és irodalom. Helvtelen irányú a törté
nelem tanítása és nincs semmiféle erkölcsi értéke, 
ha az a királyok és fejedelmek tettein, háborúkon és 
békekötéseken, évszámokon és dátumokon kívül 
semmit sem nyújt, mint azt a legtöbb helyütt még ma 
is tanítják. A  történelem tárja elő az ember műkö
dését a természetben és társadalomban egyaránt. A  
gyermek oktatása terjedjen ki arra, hogy régente az 
emberek hogyan szántottak, vetettek, dolgoztak, 
hogyan szerették, ápolták, tanították és vezették 
egymást és nem arra, hogy az emberek hogyan öl
ték. gyilkolták egymást, hogyan rabolták el más or
szágát, fosztották ki egymás vagyonát; ha a törté
nelmet így tanítanák, ez bizonyára nagyobb ténye
zője volna az állandó béke megteremtésének, mint 
számos békecongressus. A  társas érdeklődés más 
fontos talaja az irodalom, a mely az ember gondol
kozását, érzelmeit, cselekvéseit a gyermek fantáziá_ 
jának megfelelő módon tárja elé. Az irodalmi okta
tás a lélektan szemléltető és gyakorlati tanfolyama; 
a költészet remekei a lelki életet ábrázolják, megrai. 
zolják a lélek küzdelmeit, jó és rossz tetteit, lefestik, 
hogy hogyan érez a szív és gondolkozik az agy, mi
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sem alkalmasabb tehát, mint a gyermek lelki ta
pasztalatait ily módon gyarapítani. Nagy emberek 
tettei, jó emberek gondolatai és érzelmei minden
esetre nagyobb hatással vannak a gyermekre, mint az 
elvont erkölcstanok alig érthető szabályai. Ezzel 
szemben a mi gyermekeink, különösen a szegény 
gyermekek nagyon kevéssé jutnak igazi irodalmi mű
veléshez. A  kérdés egyszerűbb, mint gondolnék, mikor 
panaszkodunk a rablóhistóriák és detektívregények 
romboló hatásáról. Ha Aranv János, Petőfi Sándor 
oly olcsó lenne, mint Nick Carter és Fantomas, ha 
a mi gyermekiróink nem rablóhad járatokat és az 
élettől távol álló, irreális cselekményű regényeket 
írnának az ifjúság számára, a gyermekek minden
esetre inkább azt olvasnák, mint az annyira káros 
detektívregényeket.

Az érdeklődés nevelésének egyik legnehezebb 
és legtöbb bajt okozó kérdése az, hogy hogvan visel
kedjék a nevelő a gyermeknek olyan érdeklődése 
iránt, a mely a gyermekre káros. Különösen elő
térbe tolul itt az emberi élet legbensőbb reitelme, 
a szaporodás ösztöne, a nemi élet iránti érdeklődés. 
A kérdésnek oly rengeteg irodalma van, hogy e he
lyütt nem kell vállalkoznunk arra, hogy akár a kér
déssel foglalkozzunk, akár annak megoldását meg
kíséreljük. Az érdeklődés lelki vágy, tehát itt 
ugyanazok a szabályok állanak, a melveket a vágy 
kielégítéséről és kezeléséről az előbbi fejezetben 
elmondottunk. Ha a nevelő el tudja távolítani a 
rendellenes érdeklődés tárgyát, megóvni tőle a 
gyermek lelkét, ha a nevelő el tudja téríteni az ily 
érdeklődés irányát helyes, megfelelő és rokon
irányba, ez a nevelő mindenesetre nagyobb ered
ményt ér el, mintha az érdeklődést elnyomná. Az 
érdeklődés korlátozásánál mindenesetre elsőrendű
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feltétel a gyermek és a nevelő viszonya; a hol a 
szeretet és a tisztelet fogja a gyermeket a nevelőhöz 
kötni, ott könnyen fog menni a rendellenes érdek
lődés tárgyának eltávolítása vagy túlzásainak meg
állítása. Ha mindez nem sikerül, akkor a legfonto
sabb az, hogy a rendellenes érdeklődést maga a ne
velő, a szülő, vagyis az.a hozzátartozó elégítse ki ma
gyarázás és oktatás utján, a ki iránt a gyermek sym- 
pathiával és tisztelettel viseltetik; mindenesetre hiba 
és rengeteg károkat okoz, ha a rendellenes érdeklő
dést idegen, hozzá nem értő, rosszindulatú vagy olv^ - 
személy elégíti ki, a ki maga is az erkölcsiség ala
csonyabb fokán áll. Az erkölcsi hibában szenvedő 
gyermekek szüleinek leggyakoribb panasza az, hogy 
a gyermek mennyi rosszat tud, a bűnről, az emberi 
élet titkaiból, rejtelmeiből; a nemi életről, a mit tőle 
nem látott és nem hallott. Az egyetlen óvszer ez el
len, a gyermek érdeklődésének pontos megfigyelése 
és abban az esetben, ha az érdeklődésre irányuló 
vágy tényleg olyan, hogy megfékezni nem lehet, 
egyedüli teendő a gyermek értelmének megfelelő 
felvilágosítása. Az ellenkező eljárás maga után vonja 
az erkölcsi züllés legbonyolultabb problémáit.

Gyengeelméjű és gyengetehetségű (debilisl 
gyermekek oktatása csak külön kisegítő módszerrel 
lehetséges. Részben azért, mert a szülők és tanítók 
e bajokat fel nem ismerik, részben az ily kisegítő 
iskolák kevésvolta miatt számos gyermek fogyaté
kossága daczára a rendes iskolában sok nehézéggel 
küzd. Nagyon sok erkölcsi conflictusnak oka ez az 
állapot: a gyermek nem akar tanúlni, nem akar fi
gyelni — ez a panasz — e miatt büntetik; ez az el
bánás társadalomellenességet vált ki. Erkölcsi fogal
mak iránt az ily gyermek még kevésbbé fogékony, 
mint más gvermek; viselkedése tehát csak szoktatás, 
játékszerű foglalkoztatás utján kezelhető. A  psy-

20Kármán: A gyermekek erkölcsi hibái.
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chopathíás constitutióju gyermek és ifjú olykor ki
váló szellemi képességeket árul el, tanulásában szé
pen halad; de hamar elmúlik a kedve és nem kitartó. 
Képességeit és tehetségeit nem mindig jóra használja 
cseleklődése nem mindig helyes irányba terelődik s 
így túlságos szellemi fejlesztésétől óvakodni kell.

2. A szórakozás rendellenességei.

A szórakozásnak a társas életben rendkívül 
nagy a jelentősége. Tanulás, munka csak úgy lehet
séges, ha az ember időt és módot talál arra, hogy 
munkás tevékenységét felfüggessze és szellemének, 
idegeinek felüdüléséről szórakozással gondoskodjék. 
A szórakozás nem egyéb, mint hogy az ember tehet
ségeit és képességeit minden czél nélkül gyakorolja 
és ebben a czélnélkiiliségben áll a szórakozás üdítő, 
pihentető tulajdonsága. Szórakozásnak tehát azt a 
viselkedést nevezzük, a mely pusztán a képességek 
gyakorlására irányul; az erkölcsi életre való szük
ségessége abból áll, hogy a képességeket gyakorolja 
és a fáradozás és munka túlzásait ellensúlyozza. A  
szórakozás lehet vagy olyan, a mely az embert ki
kapcsolja vagy olyan a mely felemeli. Kikapcsoló 
szórakozás a színház, a mulatság, játék, séta, kirán
dulás. Felemelő szórakozás ünnepélyeken való rész
vétel, előadások meghallgatása, társas egyesületek, 
ben való részvétel, a magasabb értelemben vett 
szellemi szórakozás.

A szórakozás hiánya a gyermek lelkére rend
kívül káros, annál inkább is, mert a gyermek ter
mészetes tevékenységének spontán megnyilvá
nulása a játék, a szórakozás. A  szegényebb néposz
tály gyermekénél, különösen pedig a külvárosi gyer
meknél, a szórakozás rendkívül hiányos. Nincs já-
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tékuk, nincs helyük, a hol szabadon mozognának, 
nincs fa, a mire mászszanak, nincs patak, a melyben 
fürödjenek, nem ismerik az erdő, a hegy rejtekeit, 
nincs alkalmuk megismerkedni a növényi és állati 
világ csodáival. Innen az a gyakori elcsavargás a 
Városligetbe vagy folyópartra. De a vagyonosabb nép
osztályok gyermekeitől is gyakran megvonják az 
igazi gyermeki szórakozásokat; nekik látogatóba 
kell menniük, a szalonban zenedarabot játszani, ma
gukat mutogatni és a felnőttek szórakozásaiban 
venni részt: a gyermeki szórakozás hiányai arra utal
ják a gyermeket, hogv a felnőttek szórakozásaiban 
vegyen részt. Az erkölcsi romlásnak ez gyakori 
oka. Folyton halljuk gyermekvédelmi gyűléseken, 
előadásokon a könyvek, korcsma, a mozgófénykép, 
a kabarék és színházak erkölcsrontó hatását a gyer_ 
mekekre és már vannak valóságos elméletek arról, 
hogy a mozgófényképszínház a legfontosabb ténye
zője a gyermekkori kriminalitásnak. A  kérdés azon
ban sokkal könnyebb, mint feltüntetik. A korcsma, 
táncz és italozás nemcsak a gyermekeknek, de a 
felnőtteknek is egyedüli öröme a nép széles rétegei
ben és pedig nemcsak az alsóbb, hanem a magasabb 
néposztályban is. A  falun az egyetlen szórakozás 
a korcsmázás, az azzal egybefüggő részegeskedés és 
a verekedés. Vannak vidékek, a hol nem is mulatság 
az, a melynek a végén a legények egymásnak a fejét 
be nem törik, egymás fogát ki nem verik. De kérdez
zük őszintén, hogy a legelőkelőbb néposztályokban 
van-e más szórakozás, mint az ivás és kártyázás? 
Igen természetes, hogyha a gyermek ezt látja, ezt kö
veti akkor, ha semminemű más szórakozásról nem 
gondoskodunk. Ugyanígy van ez a mozgófénykép és 
a színházak kérdésével. A mozgófénykép a gyermek 
érdeklődését fokozottan ragadja magával, a mi a
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gyermek leikénél egész természetes; akárhányszor 
megfigyeltem külvárosi mozgófényképszínházban, 
hogy kis gyermekek ülnek az első sorban, ott, a 
hol egyáltalán látni semmit sem lehet, csak a fény 
ide-odaugrálását, oly közel van a pad a vászonhoz. 
A gyermek azonban ott ül, néz és ujjong, mert fényt 
és mozgást lát. A mozgcfényképszínház tehát erköl
csileg nem rossz, alkalmat ad arra, hogy a gyermek 
érdeklődését felkeltsük, megragadjuk és neveljük. 
Az azután a felnőttek hibája, hogy a mozgófényképet 
kevéssé tudjuk a gyermek számára felhasználni és 
nem tudunk a gyermekek számára oly tanulságos 
mozgófényképeket berendezni, a melyek a gyerme
ket nagyobb mértékben érdeklik, mint a rossz, csá
bító, erkölcstelen képek. Vájjon miért óvjuk gyerme
keinket attól, hogy olvasmányaik papirjárói ne ra
gadjon rájuk fertőző baczillus és a színház, mozgó- 
fényképelőadások rossz levegőjében ne szerezzenek 
ragályos betegséget, de miért nem akarjuk őket meg
óvni az erkölcsi baczillustól és ragálytól, a mely 
pedig nem is a levegőben tenyészik, hanem mi ma
gunk szándékosan terjesztjük? A  gyermek legfőbb 
szórakozása a játék; így az idevonatkozó hibákról 
tulajdonkép a játékról szóló fejezetben szólottunk.

3. Az aesthetíkai nevelés rendellenességei.

A szép iránti érzék, az aesthetikus viselkedés ne
velése rendkívül fontos a gyermek erkölcsi fejlődé
sére. A gyermek viselkedésének csinossága, testének, 
ruházatának ízléses berendezése nemcsak egyéni ér
ték; az ilyen gyermek kellemesebb a környezete szá
mára, több megbecsülésben, szeretetben részesül; az 
a gyermek, a ki az iskolában csinosan jelenik meg,
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könyvei tisztaságára, csinosságára ad, írása szép és 
olvasható, ügyesen rajzol, van alkotási tehetsége, 
könnyebben fog úgy tanítói, mint pajtásai tetszésére 
szert tenni. Igen fontos tehát, hogy a gyermek szép
érzékét kifej leszszük. A  szépérzék nem születik az 
emberrel; a primitiv embernek ép úgy, mint a gyer
meknek izgató, rikító színek tetszenek, a primitív 
ember tam-tam zenéje zajos, lármás és a kis gyermek 
is fazekak, pléhdobozok ütésével csinál zenét. A  szép 
iránti érzék az összhang fejlesztésében áll. Ha a 
gyermek érzékét színekben, zenében harmonikussá 
nevelik, ez a harmónia iránti érzék idővel kiterjed 
egész viselkedésére, cselekedetére, dolgainak beren
dezésére és az emberekkel való bánásmódjára. Isko
lában, hivatalban, a társadalomban szívesebben lát
ják azt az embert, a kinek érzéke van úgy a saját, 
mint az ember egyéb dolgaiban a lét és az emberi be
rendezkedés összhangja iránt. A  művészet az, a mely 
az emberi léleknek harmóniát, békét nyújt és lelkét 
felemeli az emberi alkotás szépségeihez.

A  szépérzék fejlesztésének azonban alkal
mazkodni kell a gyermek leikéhez, természetes
nek kell lennie, egyszerűnek, könnyen áttekinthető- 
nek, a melyet a gyermek az ő kisebb felfogó képessé
gével és kisebb értelmi képességével magáévá tenni 
képes. A  művészetet tehát először a játékban fog
juk a gyermekkel megked vettetni és gyermeki ösztö
neit fogjuk felhasználni arra, hogy a,szép iránt ér
telme fejlődjék. Rajzban, festészetben, zenében ebből 
az alapelvből kell a nevelőnek kiindulnia. A  gyer
mek nagy festők híres festményeit nem fogja megér
teni, nem fogja élvezni Beethoven sonátáit, Mozart 
symphoniáit. Alapszabály tehát az, hogy a szépérzék 
fejlesztésének is alkalmazkodni kell a gyermek ér
zelmeihez és felfogó képességéhez.

Az aesthetikai nevelés hiánya egyúttal hiánya
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tehát az erkölcsi nevelésnek. Itt azzal a nagy előíté
lettel állunk szemben, hogy a művészetre csak a gaz
dagok otthonában van szükség és így a művészi ne
velés kérdése is fontos socialis kérdés. Ha azonban 
szükség van arra, hogy a zene, festészet, szobrászat 
a gazdagok lakásába harmóniát, békét és a lélek fel
emelését hozza be, mennyivel inkább szükséges, 
hogy a művészet fényt, levegőt, emelkedettséget ter
jesszen a szegény ember otthonában is. Épen a szegény 
ember gyermekének van arra szüksége, hogy a kül
városi élet sivárságába a művészet hozzon vigaszt, 
bátorítsa őt az élet küzdelmeiben és terelje őt el az 
alsóbb néposztályban terjeszkedő aljas vágyakról a 
szépnek, műélvezetnek nemesebb vágya felé. Erre a 
mi társadalmunk nagyon keveset ad. Már a házak is, 
a melyben a szegény ember gyermekei laknak, semmi 
módot nem adnak arra, hogy az építkezés szépségeit 
megértsék és a házak csinosságán szépérzékük fejlőd
jön. Nem kívánhatjuk azt, hogy a nép díszes palo
tákban lakjon, hanem gondoljunk a székelyek, ka
lotaszegiek, tiroliak csinos házépítési művészetére és 
kérdezzük: nem lakhatnának-e a munkások is ilyen 
csinos házakban? A külvárosi iskoláink akármelyiké 
inkább ólakhoz hasonlít, mint emberi lakásokhoz, 
holott a szegény gyermek iskolájának kívül ép úgy, 
mint belül csinosnak, művészinek kellene lennie é 
pótolni kellene azt a hiányt, a mit a vagyoni egyen
lőtlenség az otthonokban okoz. Mennél szegényebb 
tehát a munkásoklakta városrész, annál inkább kel
lene ott a szépet, a művészit, a gyönyörködtetőt meg
valósítani. Hogy ez nem így van, abból érthető, hogy 
a szegény nép gyermeke mily kevéssé képes a szép 
harmóniájának az élvezésére; az elhagyatott, elzül- 
lött gyermeknek egész viseletében hiányzik a harmó
nia, néha egyenesen a disharmoniában látjuk a 
züllött életmód főjellemzőjét. Alig kell ezután még
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tovább bizonyítani azt, bogy az erkölcsi romlással 
mennyire kapcsolatban áll az aesthetikai nevelés 
hiánya.

De megvan az aesthetikai nevelésnek ellenkező 
rendellenessége is. Ez különösen nyilvánul azon 
gyermekek nevelésénél, a hol a jó mód és a fényűzés 
nem alkalmazkodik a gyermek egyszerű leikéhez. 
Nem helyes nevelés az, a mely a gyermeket akár ott
hon, akár utazásaiban elhalmozza a művészet, a fes
tészet és a zene remekeivel. Az ilyen gyermekkel a 
nevelő ép az ellenkező czélt éri el, mint a mi szán
déka volt. A művészet remekeit meg nem értvén, ez 
a túlzás a gyermeket egyenesen érzéketlenné, a mű_ 
vészét élvezetére képtelenné teszi. Ez a blazirt gyer- 
mek, a kinek már semmi sem tetszik, a ki már min
dent látott és mindent megunt.

A művészet iránti érzék azonban lehet nemcsak 
passiv, hanem activ is. A  gyermekben korán fejlődik 
ki az, hogy nemcsak reagál a szépre, hanem maga 
akar művészi dolgokat létesíteni és teremteni. Ennek 
a képességnek felhasználása fontos, azonban a neve
lésnek itt is vannak olyan rendellenességei, a me
lyekkel a mi kérdéseinkkel kapcsolatban foglalkoz_ 
nunk kell. A  teremtő művészi képesség, a gyermek 
tanulmányozó kutatásai szerint nem születik úgy az 
emberrel, mint azt azelőtt képzelték, hanem több kü
lönböző ösztön és hajlam vegyüléke. Az igazi művé
szi hajlam abban áll, hogy szép dolgokat önma
gukért létesít, a teremtés folyamatának magát 
teljesen átadja és ezt a teljes odaadást sem
miféle önös haszon, vagy érdek érzelme nem 
kíséri. Ezért mondja Guyau, hogy a művészi 
teremtés socíalis tény. Az igazi művész 7!.ln” 
dent, a mit teremt, embertársai élvezetére, a jövő 
nemzedék művészi élvezetére teremti. Igen természe
tes, hogy a gyermek primitiv, egoistikus lelkében a



művészi alkotásra irányuló és az azzal kapcsolatos 
ösztönök között ez a valódi művészi elem nagyon 
kevéssé lehet még képviselve. Sully70) szerint a művé
szeti termelés kezdete a gyermek lelkében össze van 
kapcsolva és egybevegyülve a tetszés, a tetszelgés 
vágyával, ezenfelül a játék és az utánzás általános 
veleszületett hajlamaival. A  gyermek természetes 
vágya, hogy magát díszíti, piperézi és az első te
remtő aesthetikai cselekvése arra irányul, hogy önma
gát díszítse, mozdulatait csinossá tegye, hogy más 
embereknek tessék. A  gyermek első teremtő con- 
struáló ösztöne a játék és az utánzás utján nyilvánul 
meg. A  gyermek rajzol, épít, fest, de ezt gyermeki 
leikéhez képest játékos módon teszi és ez a tevékeny
sége alig áll másban, mint hogy a felnőttek aesthetikai 
tevékenységét utánozza. A  művészi teremtés e kez
detleges fejlődése adja a magyarázatát annak, hogy 
a gyermek aesthetikai tevékenysége többnyire nem áll 
másból, mint valami szinleges aesthetikai tevékeny
ségből. Ez a probléma mélyen belevág az erkölcsi 
nevelés és különösen az erkölcsileg eltévelyedett 
gyermekek nevelésébe. Általános tapasztalat az, hogy 
a züllött gyermekek és serdültek, fiatalok egész se
rege azt forgatja az eszében, hogy ő művész, külö
nösen pedig zenész vagy színész lesz. A  legritkább 
esetekben lehet találni ezeknél a gyermekeknél igaz 
és komoly művészi képességet, de mégis a hajlandó
ság arra, hogy művészi pályára menjen, nagyon gya
kori és igen heves vágygyal társul. Sokszor ez a vágy 
annyira erős, hogy minden társadalmi, családi és is
kolai kapcsolatot felbont és a vágy a maga teljes 
vadságában működik, a gyermekifjú elszökik hazul
ról, elszegődik vándorszínészekhez, komédiásokhoz, 
zenészekhez és a teljes züllés útjára téved. Jellemző, 
hogy azoknál a gyermekeknél, akiknek inkább a rajz
hoz és festészethez van kedvük és hajlandóságuk, ez
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ritkább esetben fordul elő; azonban több eset fordul 
elő, a bol züllött tolvajgyermeken határozott és ko
moly tehetséget találtunk festészet iránt. Itt az elzül- 
lés nem is áll közvetlen kapcsolatban a művészet 
iránti vágygyal, hanem az egyéb körülményekkel in
dokolható. A  zenész és a szinész művészi pálya az, 
a mely közvetlen kapcsolatban áll a gyermekek zül
lésével. A  gyermeklélektan most előadott kutatásai 
adják meg erre az egész nyilvánvaló föleletet: az
ilyen művészi pálya áll inkább összefüggésben a tet_ 
szelgéssel és a játékkal; az ilyen színésznek, színész
nőnek készülő gyermekek komoly művészi érzéke, 
képessége nagyon kevés, a nevelés egyéb hiányai fej
lesztették benne ki a tetszésnek abnormis vágyát és 
kizárólag ezek a vágyak azok, a melyek őt arra vi
szik, hogy ebben a foglalkozásban nyerje el vágyai 
olyan teljesülését, a mely más foglalkozásban, más 
pályán ennyire nem elégíthető ki. Mindig vigyázni 
kell tehát, ha az ily elhanyagolt nevelésű gyer_ 
mek, a kinek egyébként is a családi életben is con- 
flikitusa szokott lenni, művészi hajlamokat mutat és 
minden esetben pontosan meg kell vizsgálni, hogy ez 
a művészi hajlam nem abnormis tetszési vágy vagy 
a játékösztön tűlhajtása-e. Nem minden gyermek, a ki 
tetszeni tud és akar és nem minden eleven, játékos 
gyermek van arra hivatva, hogy művészifjú legyen. A 
művészi törekvés oly rendkívül complikált feltétele
ket kíván meg és a művészi nevelés rendkívüli mér
tékét kívánja, hogy a művészi képesség jelenlétét 
nem könnyen lehet a gyermekkorban megjósolni; 
ahhoz, hogy valaki igazi művész legyen, magas er_ 
kölcsi képességek kellenek és a ki ismeri a nagy írók, 
művészek, valódi nagy színészek és festők életét, az 
tudja, hogy azok mind magas erkölcsi nívón álló ko
moly, gondolkodó elmék voltak. Nagyon kell tehát 
attól óvakodni, hogy azt higyjük, hogy erkölcsi rom
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láson segítünk akkor, ha az ilyen gyermek művészi 
tehetségében akarjuk a kibontakozó fonalat keresni,

4. A vallásos nevelés rendellenességei.

Az értelmi nevelés más feladata a vallásos 
ösztön fejlesztése. Az embernek a vallás veleszüle
tett ösztöne; ezt a psychologiai kutatások egész nyil
vánvalóan igazolták58). Az istenség létének vagy nem 
létének kérdése nem érintheti a nevelés feladatait, 
de az emberi faj lelki fejlődésének története tény_ 
ként állítja elénk azt, hogy az ember a legkezdetle
gesebb korban csodálatot, bámulatot, félelmet, tiszte
letet és önmegalázást tanúsított valamely láthatatlan 
felsőbb hatalommal szemben. Ez a viselkedés a vallá
sos érzelem alapjául szolgáló ösztön. A  történeti fej
lődés bizonyítja azt is, hogy a vallásos ösztönnek és a 
vallásos viselkedésnek nagy jelentősége van az em
beri társadalom fentartására, A vallásos ösztön az 
önfentartó ösztönökkel némikép ellenkezik; az em
bernek módot, hajlandóságot nyújt az önmegtaga
dásra, önuralomra és önfegyelmezésre. Némikép el
lenkezik a vallásos ösztön a szaporodás, a fajfentar- 
tás ösztönével is, mert erre megtartóztató hatása van, 
ezt bizonyítja a coelibatus intézménye a legkülönbö
zőbb vallásokban. Míg tehát egyfelől az önfentartás és 
szaporodás ösztönével a vallásos ösztön ellenkezik, 
ép ebből az okból a vallásos ösztön előnyös a társas
ösztönök fejlesztésére, az emberi társaság kapcsola
tainak megerősítésére. A történet bizonyítja, hogy 
azok a társadalmi csoportok, népek és nemzetek, a 
melyek erősen vallásosak voltak, mint a régi katonai 
társadalmak, fenmaradtak, ellenben azok, a melyek
ben a vallásos érzelem nem volt ily erős, elpusztul
tak. Legjobban bizonyítja ezt a mohamedanismus
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példája, a melynek a leghatalmasabb összetartó 
ereje az izlám.

Az egyén fejlődésében is ugyanezt a törvényes
séget látjuk. Az igaz vallásosság elősegíti az ember 
társaslétét; a család fentartásának ép úgy, mint az 
állam fentartásának nagy ereje a vallásos érzelem 
teljes és helyes kifejlődése. Ezt a törvényszerűséget 
alkalmazni kell tehát a gyermek nevelésére is. A  val_ 
lásos gyermek sokkal könnyebben lesz az erkölcsi 
közösségnek megnyerhető, mint a ki vallás nélkül 
nőtt fel, nem is szólva a gyermeki léleknek arról a 
torzképéről, a milyent a városban találunk, a ki egye
nesen atheista, nem hisz az Istenben. Igen természe
tes azonban, hogy az értelem szerepe a vallásos 
ösztön fejlesztésében szintén attól függ, hogy mennyi
ben képes az értelem nevelése alkalmazkodni a gyer
meki lélek külön sajátosságaihoz. A primitív népek 
között tett kutatások, de a gyermeki lélek megfigye
lése is mutatja azt, hogy a gyermek az Istenséget 
valami olyan felsőbb hatalomnak tekinti, a mely ép 
olyan tulajdonságokkal, érzelmekkel bír, mint az em
ber. A  perzsák ősvallása szerint van egy jó Isten és 
van egy rossz Isten, a kik egymással háborúskodnak 
és háború jókba beleviszik az embert. A görög és ró
mai mythologia istenei szeszélyesek, ravaszok, alatto
mosak, sokszor rosszakaratúak, teljesen olyanok, 
mint a primitiv ember. Minden olyan vallásoktatás 
tehát, a mely a gyermek értelméhez nem idomul, al
kalmat ad arra, hogy a primitiv vallásos ösztön ezzel 
az eredeti tulajdonságaival tovább fejlődjön. A for
mális vallásoktatás, a kathekizálás, az imák és szabá
lyok monoton bemagolása arra ad alkalmat, hogy a 
gyermek mindenféle babonát, tévhitet sajátít el és 
a vallás oktatás puszta szó marad. Az a vallásos 
oktatás, a mely a gyermek leikéhez idomul, abból 
indul ki, hogy a családi kört kiszélesíti az Isten jó-
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ságos képével; ,a helyesen nevelt gyermek a jó Istent 
a jóságos apa tökéletes megtestesülésének fogja te_ 
kinteni, szeretni fogja és ez a szeretet és vonzódás 
érzelme nyomja el benne a primitiv emberi természet 
félelmét, babonáit és tévhiteit. Boldog gyermek az, a 
kit úgy neveltek, hogy a jó Istent állandóan ott érzi 
otthonában és családjában és boldog ember az, a 
ki felnőtt korában még hinni tud abban, hogy csele
kedeteiben az égi hatalom bölcsen és igazságosan se
gíti. A  hol a vallásos ösztönt ily irányú értelmi neve
lés kíséri, ott nem fordulnak elő a vallásos nevelés 
rendellenességei, a melyről a kövekezőkben fogunk 
szólani.

A vallásos nevelés hiányainak egyik jelensége a 
vallástalanság. Vannak emberek, a kikben a vallás 
iránti szükséglet ép úgy nem fejlődött ki, mint az 
aesthetikai érzék. Különbséget kell tenni azonban 
azok között, a kik tagadják az Istent, nem hisznek 
benne és az a meggyőződésük, hogy nincs Isten és 
azok között, a kik a vallást elhanyagolják. Az előbbi 
jelenség néha gyermeknél is előfordul és ez minden
esetre a családi nevelés, a környezet hibájának tu
dandó be, miután a természettől fogva a vallásos ösz
tön megvan és azt az értelemmel lehet fejlesz
teni. Az ilyen eset azonban meglehetősen ritka; 
néhány esetben, a midőn ezzel a jelenséggel fiatal
korúaknál találkoztam, azt lehetett inkább feltéte
lezni, hogy az atheismus a gyermeknél inkább elta
nult dolog, a nagyoktól hallott és meg nem értett ta
nok utánzása, semmint öntudatos meggyőződés, A  
vallástalanság másik neme a vallás elhanyagolása, az 
Isten létével való nemtörődés, a vallásos szertartá
sok és szokások elhanyagolása. Sajátos jelenség, 
hogy a nagyvárosok sűrű lakossága között terjed a 
vallástalanságnak ez a neme és a sűrűn lakott nagy
városok gyermekei között van a vallásosságnak a
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legnagyobb hiánya. A  városokban mindaz, a mit a 
gyermek lát, többnyire az emberi kéz munkája, 
mindaz, a mi körülötte van, emberi kéz állította elő 
és nem a természet terméke. A  tömeglakások gyer
meke nem látja a napot, az erdőt, a tengert, a io- 
lyamot és patakot, nem ismeri a növényi élet és az 
állati élet csodáit. A nap reggeltől estig egyforma. 
Ságban telik, minden úgy jár, mozog, mint az ember 
által előállított gép. A  gyermek a körülötte történő 
dolgok, mozgások és cselekvések egyetlenegy törvé
nyét ismeri: azt, a melyet embertársai alkottak. így 
nem kel fel benne az emberi léleknek az az ösztöne, 
a mely a természet csodáinak bámulata útján a 
vallásos ösztönt kelti ki. Ezért hiányos nevelés mel
lett a nagyváros talaja legalkalmasabb a kétkedésre, 
ez a vallásos skepsis igazi talaja. Az ebből a környe
zetből kikerülő gyermekek érthetően nélkülözik a 
vallásos érzést: ez általános tünete a züllött gyer
mekeknek.

A vallásos nevelés egy más hiánya az, hogy a val
lásos viselkedés csupán azokat a szertartásokat tartja 
meg, a melynek czélja az Isten tisztelete és hódo
lata, de nem tartja meg azokat a parancsokat, a me
lyeket a vallás rendel. Van olyan viselkedés, a mely 
a legnagyobb pontossággal tartja be a vallásos szer
tartás szabályait, de egyetlen egy erkölcsi szabályát 
a vallásnak nem követi. Typikus példája ennek az 
olasz bandita, a ki mielőtt gyilkol, a templomba niegy, 
imádkozik, gyón és áldoz. De a felnőtt bűntettesek
nél nagyon gyakori jelenség a szigorú külső vallásos
ság mellett a belső gonoszság és szenvedélyes bűnö
zés. E jelenség okai bonyolultak és nem tartoznak 
jelen kutatásaink körébe. A  gyermeknél minden
esetre megvan az a veszély, hogy a puszta vallásos 
formák betartásán kívül a gyermek semmiféle vallá
sosságot nem érez, semmiféle vallásos parancsot nem
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követ, hanem csupán az ima és szertartás formáit 
tartja be. Káros és helytelen tehát az olyan vallásos 
nevelés, a mely megelégszik az imádságok bemagolá- 
sával, de nem törődik azzal, hogy a gyermek azt, a 
mit imádkozik, egyáltalán megértette-e és cselekvé
seivel összhangban van-e? Azokban az intézetekben, a 
melyben sokszor nagy hangon hirdetik, hogy vallás
erkölcsi nevelés alapján javítják az erkölcstelen 
gyermeket, ez a valláserkölcsi nevelés nem áll egyéb
ből, mint az imádságok betanulásából és a k atek iz
musból. Daczára, hogy Pestalozzi már több mint száz 
évvel ezelőtt kikelt ez ellen a kathekizálás ellen, ez 
még ma is általában véve folyik. Igen érthető, hogy 
az ilyen valláserkölcsi nevelésnek semmiféle haszna 
nincs, a vallás szertartásai egyenesen terhesek a 
gyermekre nézve és az igaz vallásos érzés helyett 
kifejtik benne a vallás iránti érzéketlenséget.

A vallásos nevelés túlzása az, ha a vallás ter
mészetével járó önuralom és önmegtartóztatás túl- 
ságba megy. Ezeket a túlzásokat különösen a kö
zépkorban láttuk, a mikor az éhezés, böjtölés, a tisz- 
tátalanság erény volt. Ily túlzott felfogás az öncsőn, 
kítás, önkínzás. Szent Simon viselkedése, a fakirok, a 
flagellánsok és trappisták szokásai. Egyes alsóbbrendű 
ázsiai népek vallásainál ma is látjuk azt a hitet, hogy a 
tisztátalanság, önkínzás a vallásos kötelesség teljesí
tése. Az ifjúság nevelésénél is megvan ez a veszély, 
különösen a serdülő ifjúság korszakában, a midőn a 
pubertás folytán a vágyak hevesebbek, kínzóbbak és 
a vallásos kényszer az egyedüli erkölcsi erő, a mely 
az ifjú lelkére hat. Fiatal le'lkeknek számtalan kény
szerképzete és önkínzása nyeri a vallásos ösztönnek 
ebben az elváltozásában a magyarázatát.

A vallásos nevelés egyik legveszedelmesebb el
változása az emberi viselkedésnek abból a sajátossá
gából folyik, hogy az emberiség a vallás gyakorlását,
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az Isten tiszteletét, az imák és szertartások elvégzé
sét nem maga végzi, hanem ezt másokkal, a papok
kal végezteti. így fejlődött ki az emberi társadalom
ban az, hogy különbség tétetett PaP ás közön
séges ember között a tekintetben, hogy a pap érti és 
ismeri a vallás szertartásait, a pap tudása, lelke kö
zelebb áll az Isten tudatához, szándékaihoz és aka
ratához. Utóbb azután mindazt, a mi a papság szán
déka, akarata és érdeke, számos társadalomban é.-> 
államban azonosították az istenség szándékával és 
akaratával. A  mit a papságnak teszünk, a papságnak 
adunk, azt Istennek adjuk és tesszük, a mit a papság 
rendel és parancsol, az az Isten rendelése. így keletkez
tek azok az államok, a hol a terméketlen foglalkozás, 
a papság kisajátította a társadalom legkiválóbb és leg_ 
képesebb tagjait és a társadalom termelőrészét telje
sen e nemtermelők szolgálatára rendelte. Az ily tár
sadalmakban a papság eredeti hivatása, a vallás ápo
lása és fejlesztése teljesen elvész, puszta formali
tássá sülyed, ellenben a papság uralmának hatása a 
társadalom életére pusztítóan mutatkozik. A papok 
által uralt társadalom és nemzet (— a mint Mercier51) 
mondja: a „priest-ridden nation“ sokkal előbb pusz
tul el azon káros hatások folytán, a melyre ennek a 
papi kasztnak befolyása van, mint a mely nem ilyen. A  
papság ott csak azzal tudja fentartani hatalmát, hogy a 
tudományos kutatás mindennemű lehetőségét kizárja, 
erővel tartja fenn az előítéleteket és a tudás és a ku
tatás mindennemű eredményét kíméletlenül nyomja 
el. így rendelte el az egyház nemeseik Aristoteles, 
hanem Aquinoi Tamás theologiai munkáinak tilalmát, 
kiátkozta Roger Bacot, máglyára vetette Savonarolát 
és Brúnót és tanai leesküvésére kényszerítette Gali
leit. Calvin máglyára vetette Servet Mihályt, s az 
amsterdamí zsidó hitközség kiátkozta Spinozát. De 
más káros hatása a papság ilyen uralmának az, hogy
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a nép egyes rétegei között ellenségeskedést és gyűlö
letet szül. A történelem azt mutatja, hogy a míg a 
papság uralkodott, az egyház és állam között állandó 
volt a viszály és a vetélkedés. De a papság lázította 
sokszor egymás ellen az egyes néprétegeket a sze
rint, a mint azok más felekezethez tartoztak, felkel
tette és szította a felekezeti gyűlöltséget. Voltak tár
sadalmak és államok, a melyek állandóan a papság 
világi hatalma alatt nyögtek és ezek magasabb társa_ 
dalmakká fejlődni nem tudtak. De voltak és vannak 
élő társadalmi szervezetek, a melyekben a klerikalis- 
musnak ez az uralma nem állami szervezetben ugyan, 
de társadalmi szervezetekben él, azonban káros ha
tása ugyanaz. És van nemcsak katholikus ki erikái iz
mus, hanm protestáns, mohammedán és buddhista, 
de zsidó klerikalismus is, és ez a legutóbbi a leg- 
vísszataszítóbb! Nyilvánvaló, hogy ennek a klerikalis- 
musnak a szelleme káros a családi és iskolai éle're 
egyaránt, káros a gyermek lelkének erkölcsi fe jődé
sére. Megakadályozza a gyermekben a tanulást, a 
kutatás vátfyát, elfogulttá teszi az emberiség nagy 
szellemei, felfedezései és találmányai iránt másfelől 
pedig felkelti benne a más gyermekek, iskolatarsai, 
pajtásai iránti gyűl öl séget csupán azért, mert azok 
más felekezet tagjai. Tudományos és társadalmi elő
ítélet, tudatlanság és embergyűlölet: ez a fejlődő
ifjúi lélek két legnagyobb veszedelme eslegnagyobb 
veszedelme nemcsak magának az erkölcsossegnek, 
hanem az igazi vallásosságnak is.

Viszont az európai kereszténység története bizo
nyítja, hogy a vallás maga nem akadálya a haladás
nak; a kereszténység ,a renaissanceon, a protestan
tizmuson és a Goethe és Lessing kereszténysegeig 
fejlődve a tudománynak és haladásnak mind több 
és több tért engedett és sehol a tudomány oly tokra 
nem emelkedett, mint Nyugateurópában. Tehat csak
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a szélső klerikalismus, a külső hatalomra és a lel. 
kékén uralkodásra való törekvés art úgy az emberiség 
haladásának, mint az ifjúság nevelésének!

Az igazi vallásos neveles lényégét megható sza 
vakkal'Pestalozzi fejezte ki: Képekkel “
nem taníthatja meg egyik ember a másikát arra, hogy 
az Istent ismerje. De ha Te a szegényen segilsz, 
hogy ő is úgy élhet, mint ember él, akkor megmu
tatod neki az Istent; és ha felneveled az árvát az 
elhaevottat azaz úgy neveled, mintha neki apja 
nél akkor ismerteted meg vele az Istent az egekben, 
azt’ az Istent, a ki a te szívedet úgy teremtette, h gy 
neked a más embert nevelned kell. . . . ,

Ezt mondotta Pestalozzi és ez a krimmalpae
gogia hitvallása.
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TARTALOMJEGYZÉK.

Előszó — — — —

I. RÉSZ.

L Fejezet: Kriminalpaedagogia — kriminológia — paedagogia
A nevelés, mint az erkölcsi eltévelyedés ellenszere.

A kriminológia egyes ágai, A büntetés történelme: 
megtorlás, ártalmatlanná tétel és javítás. A neveles 
feladata és kiterjedése az abnormisok nevelésére: az 
erkölcsileg abnormisok nevelése. A nyomorékok, a 
vakok, siketnémák, gyengeelméjüek és idegbajosok ne
velésének fejlődése, egybehasonlítva az erkölcsileg el- 
tévelyedettek nevelésével. — — —

II. Fejezet: A gyermekek erkölcsi hibáinak paedagogiája.
A középkor és az újkor. Rousseau és a Philantro- 

pisták: Basedow, Villaume, Salzmann, Hensinger,
Campe, Pestalozzi, Fáik, Wichem és a német belső 
missió. Herbart az erkölcsi gyógymódról es kővetői: 
Stoy, Ziller, Strümpell. A gyermektanulmányozók a 
gyermekek hibáiról, különösen az amerikaiak, Kirk- 
patrick, Hall. Következtetések a történelemből. _  — 18

III. Fejezet: Az erkölcsi fejlődés psychologiaí elemzése.
Az erkölcsi élet anatómiája és morphiologiája; a vi

selkedés elemzése. A cselekvés elemei:.az érzékenység, 
az érzelmi motívumok, az akarat és a cselekvést kí
sérő gondolkozás fejlődési fokozatai az ontogenesis és 
phylogenesis megvilágításában. Fejlődési zavarok lé
lektana — — — — —



IV. Fejezet: Erkölcsi egészség és erkölcsi beiegseg.
A normális gyermek erkölcsi morphologiaja; mi a

patologikus? v f L  erkölcsi betegség? Párhuzam ae
orvosi gyógymód és az erkölcsi gyógymód kozott, mi
íheologfai kor, Hippokrates és Galenus, középkor, a b,„-
logia fejlődése a sejttan m egalapításig. A ‘" “ dalom 
sejttana: Comte, Spcncer, Tarde, Stefién. Mi a társa
dalmi alaptény: a lelki kölcsönhatásból származó v ise- 
kedés. Az energetikus materiális, vitális, PhJ slka‘ lor' 
vényességek viszonya a socialis törvényekhez. A so- 
cfalfs vistlkedés rendellenességei: a morál patholograi 
anatómiája. Az erkölcsi egyensúly es annak hia"Ŷ
Az erkölcsi betegség fogalma; a neveles rendelleness 
gei, mint az erkölcsi betegség okai es a neveles^mint 
az erkölcsi betegség therapiája.

4

II. RÉSZ.
V. Fejezet: A gyermek és ifjúkor erkölcsi betegségeinek

pathologiája.
I. SZAKASZ.

Az érzékenység zavarai. A testi neveles rendclle- 
nességei, mint az érzékenység zavarainak okai.

1 A táplálkozás rendellenességei. Az egészséges 
táplálkozás mértéke és módja. A hiányos táplálkozás, 
nélkülözés, vagy előítéletek folytan. A koplalás nem 
nevelés. A túltápláltság A hiányos táplálkozás es a 
túl táplálkozás beteges állapotai. A cukor, az alkohol, 
a dohány. A táplálkozás megvalasztasanak rendelle
nességei A  táplálkozás rendjének es J-sinossagana^ ^
hiányai. — — . . .

2 A tisztaság rendellenességei. A test tisztantar- 
tisa  és arra való növelés. A ruházkodás rend«lk„es- 
ségoi. A levegő tisztaságának hiányai. A tisztálkodás 
túlzásai és beteges elferdülései.

3 A mozgás rendellenességei. A mozgási ösztönök 
nevelése. A szabadság fogyatékosságai «  tu\zasalad^s mmozgékonyság beteges hiányai es túlzásai Az elszalad

4 Az idegrendszer ápolásának rendellenessegei A 
gyermek idegrendszerének az életviszonyok nyűgei, 
mára van szüksége. A nyughatatlan sors kovetkezme-



; A ü'iliztfékonyság, félelem és harag ösztönei-
‘r d,síí' a lcí  „9télien ég. A kiiáradás beteges á l l a p o t a . . --------

c A testgyakorlás rendellenességei. A torna, ennek
h iá n y a id  tüllásaL A sp o rM úW sam aW kö lcs .J .a ta- ^

Sí"  A^íáték rendellenességei. A iáték különbözőmag ? a ^ a k  az erolelesle^lmélet a e ^ ü e ^ ^

nőkre. A játék hiányai, ferdesegei es^túlzásán i_8Y_ l35

lesz a j á  szervek rendellenességei. A szem gon-
dozása hiányai, a látás zavarai. A hallás zavaran -  14.

o A kézügyesség rendellenességei. A munkára 
való n e t t ó  fontossága. A_ kézügyesség ta»T « «  H8

léVeS9 A^beszéd rendellenességei. A. beszéd . socialis 
fontossága. A beszéd rendellenességei, hiányai, a be- 
szédhibák és azok erkölcsi következmenye,.--------

II. SZAKASZ.

Az érzel,ni é l e E r k Í
S T e v e lé s y" s3 L a g^erLkeJrne^kedvesJörnyezelben ^

lehető. a lársadalmi élel éltető melege; a
szeretet érzelmének elemei és összetétele: Mac_Doug ^

A hazugság a lopás mmd a » » ^ y / z t e t é s ,  a há- 
kezménye. A szeretet tulzasa, az ti > elváltó-
látlan, elrontott gyermek A s z e l e t  beteges^ em  _  
zásai, a szeretet beteges hiányai es túlzásai.

2. A tekintély rendellenességei. Az uralko' 
alávetés ösztöne, mint a tekinted alapja. ÉÉ -
a tekintély működő ereje. A suggesUo k  ^
^ : g ^ : T S ^ k u í ll t . a .  A Ukmtéky
Hánya: a tiszteletien, neveletlen gyermek; a szülő, te
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kintélyek összeütközése. A tekintély túlzása: a leigá- 
zott és a forradalmár gyermek. A tekintély beteges el
változásai. — — — — — — —

3. A példa rendellenességei, A példa nevelő hatása 
és kifejlődésének feltételei. Az utánzás mint a példa 
lelki működése, az utánzás socialis fontossága és fej
lődése. A példa hiányai; a rossz példa hatásai. Miért 
utánozza a gyermek a távoli rossz példát inkább, mint 
a közeli jó példát? Maradiság és haladás a gyermek 
lelki életében. Szokás és divat a gyermek lelki életé
ben. A példa túlzásai. Az utánzás kóros elváltozásai. 198

III. SZAKASZ.
Az akarati élet zavarai. Az akarat, a cselekvés ki

választásának a módja: az alkalmazkodás törvénye a 
természet és a társadalom életében. Van-e szabad aka
rat? Az akarat a vágyból fejlődik: az önfenntartás 
ösztöneinek és a társas ösztönök küzdelme. James 
és Mac Dougall elmélete az akaratról. A fegyelme
zés, mint az akarat nevelése. — — — — — — 217

1. Az önuralom rendellenességei, A gyermek én
jének fejlődése. A vágyak megfékezése jutalom és 
büntetés által. A vágy elnyomása, eltérítése, kielé
gítése és kezelése. A jutalom és a büntetés. A juta
lom fontossága. A jutalom hiányai és rendellenességei.
A büntetés paedagogiája; a büntetés nemei: a bün
tetés megelőzése, a parancs, a tilalom rendellenességei.
Az önuralom hiányának és túlzásának pathologikus 
jelenségei. — — — — — — —

2. Az önállóság rendellenességei. Az önállóság fej
lődése, a mások véleményéhez való alkalmazkodás 
kifejlődése. Az önállóság hiányai és az önállóság túl
zásai, mint erkölcsileg pathologikus jelenségek. — — 258 
. 3. Az önismeret rendellenességei. Az önismeret,

mint az önfegyelmezés legmagasabb foka. Az önérzet 
kifejlődése és az önbírálat nevelése. Az erkölcsi sza
bályok megalkotása. Az önmegtartóztatás és a spontán
jó cselekvés. Az önismeret hiányai és túlzásai. — — 268

IV. SZAKASZ.
Az értelmi élet zavarai. Az emberi értelem sze

repe az erkölcsi életben, az értelem viszonya az ér-



zelemhez és az akarathoz. Az emberi értelem nagy
sága és örvényei: az emberi értelem ép úgy eszköze 
a szellemi nagyságnak, mint az erkölcsi sülyedésnek.
Az értelmi nevelés mellett és ellene szóló nézetek és 
ezek szélsőségei. Az értelmi nevelés feladata: tar-
talma, módja és terjedelme. — — — — — — 27^

1. Az oktatás rendellenességei. Az érdeklődés
ösztönének fejlődése, irányai: ezek túlzásai és fér- 
deségei. — — — — —

2. A szórakozás rendellenességei. A szórakozás
hiánya, túlzásai és elfajulásai.  ̂ — — — — — 305

3. Az aesthetikai nevelés rendellenességei. A szép
érzék fejlesztésének hiányai, rendellenességei. — — 30H

4. A vallásos nevelés rendellenességei. A vallá
sos ösztön fejlődése a gyermekben. A vallásos neve
lés hiányai: a vallástalanság, a vallásos érzelem hiá
nya, a vallásos élet túlzásai, a klerikalismus hatásai. ^  
Az igazi vallásosság. — — — — 31

331



TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ.

Adenoid vegetáció 148. 158 Claparede
Akarat 4 5 . 5 1 , 2 1 8  224 Comemus 36,129
Alávetés ösrtöne « J  S k  «
Akamazkodas 104 Chorea 24
Alkoholismus 13 0  Czukor
AWas 102 Cuvier
AnÉ °¥ r 15 Család
APhasia , 7 5  Család felbomlása 182
Aí a enbJ  51 Cselekvés 45’ 53Allhatatossag
d u  • 88 89, 202 Dadogó 15 n
Baldwin “ • w  Darwin , , f j ,
Basedow 5 Demokratikus iskola
Becsületérzés 2«  Divat ‘ U_
Beszédhibák 24 Egyéniség
Belső misszió 149 Éheztctés 1®1
Biedermann cq Életerő
Biogenetikai törvény ^  ^ | szabályoU 222
ni23 ? ?  i49 ElszaladásBlasche 252 Érdeklődés 1'9
®°^zu^af.Y 238 Érzékszervek „ 1
Bőbeszédűség 158 csekkvés 42

Iffe iek n .én ye k  «  2 T ,  *  *
Büntetés Erkölcsi egyensúly 86
„ 22 Erkölcsiség , -n
Campe 55 Erkölcsi gyógytudomany 3U
Czelszeruseg



Erkölcsi pathologia M Hazaszcrctc, 2U
Erkölcsi typus “  Hcbcöés i5S
Érzékenység 1 4 5  Henderson 88
Érzékszervek 44 4 3  Herbart 26, 60, 143, 164, 217, 262

279 Herder f .

E ^ t ik a ^ 6148 208 H ippoW es f
Esztetlka Hufeland ™

,, 24 Humoralpaedagogia ,
Fegyelmezés ‘ „
Fejlődési zavarok Idegbajos gyermek 15, 106, 112,
Félelem {f á i n ,  131 147, 148, 185, 198,
Fellenberg 1% 216, 257, 267, 279, 308
Felügyelet Ideges kimerülés JYn
Feltűnés 19  Idegrendszer
Franké 6Q m  Hiedelem
Froebel ^47 Iskola
Fül T 172, 226James < 35
Galenus Játék
Galilei Lí Játékösztönök
Gofofalo Javitás - 2
Gyengeelméjű gyermek Jellem Rti 1 7 2

105, 112. 127. 91, 36 81, 47 Jodl 8 6 , 172
148, 185, 198, 216, 257, 267 Joíosság 50

Gyermeki utánzás Jutalom
gyerm ekla^taányczás ^  Mór 10, 271

G Í S f  Í336s Kézügyesség .
Gyűjtési ösztön 1,53 Kifaradas

Háború 2 7 8  Kirkpatrick 37, 8 8 , 135

’ g  S S ,  318
2 afCíá  211 Kopernikus 7>
u aiaík" látás 8 Kölcsönhatás 8(7Ha albunteté. ^  , , ,  • Körny„ et M
“ aJJ, . i 147 Következetesseg ^
Hallasi zavaró 7l Kriminalaetiologia 81
„ arV®y 124 Kriminalpaedagógia ”
Harag ̂ 1 2 4  Kriminálpolitika '
Harczi ösztön 4 7  Kriminologia 6

Hatalmasság «  Kutatás 297,

333



n 245
T 1 71, 219 Parancs 9Rc 293Lamarck l46 Paulsen 244, 285, 2
Látási zavarok l l4  paedagogiai pathologia 12, óó ,

Lefkiismeretesség 56 p ,33a 199

Linné ̂  75 Pestalozzi 22 149, 164, 292, 321
Liszt 75 Philantropistak 19, ■**. J
Lombroso l80 phobia }jS
Lopás Phtysis 74

Mac Dougall 165, 167, 172, poriomania
189, 202, 227  ̂ P r im á r é r z e lm e k  10 0

M e r c ie r  1 '3° '  <-R 1Q
M y th o lo g ia i  k o r s z a k  R a tk e
Morál insamty Reílcxmozgás j jg
Motivum , 111  Ribot Q 905
Mozgási ösztönok Rousseau 18, ' inQ
Mozgófénykép Ruházat
Munka 14 9
Munkaiskola l29 Salzmann 1
Munkálkodás l51 Schinz
Munkaoktatas Schwartz „9
Művészet Sejtelm élet ^
. .  r • ia 298 ShandNagy László Siketnémaneveles "
Neveles 5, lü, , ^  §  lhia 172
Niemeyer 14 Skrofulosis . .
Ny°morck gyermek Socziális d isposic,. 88
Normális h erm ák Socziálpsycholog.a |2

. 54 Socziális örökles 88* ^
S t a S f  módszere ^  SoczioloSíai törreny «

Oktatás terjedelme 293 Solidárpathologia 59
Spencer ' ^ 3

Önállóság 258 Sport 3 1
Önfegyelmezés 273 Sranpell 100
önismeret 268 S adler 78
öntudat 259 Steffen 30
önuralom 2?9 gtoy 188
ördögűzés 58 Suggestio 3 l 2
összhangzás 47 Sully
ösztön . , 43' 114
ösztönök sz .cz ,alizalasa 290 | ^ * « íyeBíe>ét 102

334



335

145 Vallástalanság 3}Jj
Szem 110 Vallásos ösztön
S z e m é r e m e r z e t  3g9 y ak0k nevelése
S z é p é r z é k  164 Vágyak
Szeretet 313 Védekező ösztön
Színészet 3 9 7 Vesalius
Színház 213 Vezetés 2g
Szokás  ̂ 305 Villaume
Szórakozás 167 Viselkedés mások ielenle-
Szülői szeretet 195 tében 251
Szülői tekintély Viselkedés mások cselek-

8 vésével szemben 254
Talio 134 Viselkedés mások ügyel-

Ííplálkozás . 98, 100. 102 “ S i r t « u ~ l  3Táplálkozás kiválasztass 103 Viselkedés 264

í l r t d a lm i  egyesületek 276 Viselkedés becsüléssel ^
Társadalmi sejtlan , 41 Viselkedés tetszéssel
Társas'ösztön 140. 170. 249 szemben 2g
Tekintély \f2 Viszonosság
Testgyakorlás Virchov
Tilalom 1q7 W aiu 31
Í ^ S K t n s á í  108 Wallace 89, 222
íü lír f íá i  é 132 Westermark
Törvényesség «  Wichern £
Túlérzékenység u6  Wundl

Uralkodás ösztöne 187
Utánzás _ 202 TmI ------ - 31. 60. 164


