
A XVIII. századi fõúri magánnevelésrõl több tanulmány és kezdeti szintézis látott
már napvilágot,1 a munka azonban korántsem tekinthetõ lezártnak. Az egyes csa-
ládok levéltári fondjainak szisztematikus átvizsgálása sok új forrással ajándékoz-
hatja meg a nevelés- és mûvelõdéstörténetet. Leginkább azért, mert a trianoni ha-
tárok között megmaradt és 1945 után államosított magánlevéltárak anyaga – ese-
tünkben a Festetics család keszthelyi levéltáráé – néha rendezetlenül, az egyes
iratok pedig egymástól elszakítva kerültek közgyûjteményeinkbe.

Festetics László (1785–1846) neveltetésérõl meglepõen kevés adatot és még
kevesebb forrást találunk a szakirodalomban. A leginkább teljesnek mondható
összefoglalás a család hercegi ágának történetírójától származik,2 aki az egyes
magántanítók mûködésének bemutatásakor egyrészt Takáts Sándor monográ-
fiájára,3 másrészt Lakatos Vince tanulmányára4 támaszkodott. Ugyanakkor Szabó
– bár megtehette volna – nem tekintette át a Festetics család keszthelyi levéltárá-
nak vonatkozó darabjait, amelyeket Takáts Sándornak valószínûleg alkalma sem
volt látni – legalábbis erre utalnak több helyen pontatlan adatai, feltételezései, il-
letve az a tény, hogy nem hivatkozik egyetlen iratra sem a Festetics-levéltár anya-
gából. (Munkája azonban korántsem értéktelen, mivel több olyan forrást is ismer-
tet, amelyek azóta a trianoni határokon kívülre kerültek, lappangnak vagy elvesz-
tek.) Lakatos Vince tanulmánya értékes forrást közöl, ám az 1799-ben keletkezett
irat Kultsár Istvánhoz, Festetics László második nevelõjéhez szól – a késõbbi szin-
tézisek pedig kizárólagosan ezt veszik alapul. Szembetûnõ tehát a korai, 1790–
1799-es évekre vonatkozó források hiánya, annak ellenére, hogy Festetics György
– birtokreformjának részeként – az ügyintézést is megújította, így jött létre a VI.
iratcsoport Paedagogia néven, amelybe a fia, László neveltetésével kapcsolatos
iratokat gyûjtötte.5 Ez vegyes tartalmú leveleket, költség-elszámolásokat, feljegy-
zéseket, utasításokat, szerzõdéseket tartalmazott, és legalább három nevelési ter-
vezetet.

Sajnos, az államosítással egy idõben a dokumentumok egy része elveszett, a
közgyûjteményekbe bekerült iratokat pedig utólag más sorrendben helyezték el.
Így lehetséges, hogy a három tervezet közül kettõ az Országos Széchényi Könyv-
tárban, egy pedig a Magyar Országos Levéltárban található. Keletkezési sorrend-
jük szerint számozva az 1. és 3. számú forrást az OSZK Kézirattárában õrzik, a kö-
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tetes, német nyelvû, vegyes kéziratok között.6 Az elsõ irat (1. sz.) tartalmilag két
részre bontható: egy nevelési tervezetre, és egy levélre, amelyek szerzõje mind a
tartalom, mind az íráskép alapján egyértelmûen Takáts József. A második forrás
(3. sz.) szintén Takáts kézírása – aki mellesleg titkári teendõket is ellátott –, a 2. sz.
dokumentum kapcsán tárgyaltak értelmében szerzõje nem lehet más, mint Feste-
tics György.

A 2. sz. dokumentum a Magyar Országos Levéltárban található.7 A kézírás Fes-
tetics Györgyé, a széljegyzetek és javítások azt mutatják, hogy a 3. sz. irat fogal-
mazványa. Bemutatására és ismertetésére ugyan már sor került,8 mindenképpen
hasznos azonban, ha e fogalmazvány végleges változatával együtt jelenik meg
nyomtatásban.

Az iratok keletkezésére vonatkozóan pontos adatot csak az 1. sz. dokumen-
tumhoz köthetünk: amint azt Festetics fogalmazványából tudjuk, Takáts ezt Bécs-
ben írta 1790. október 7-én. A 2. sz. dokumentum feltehetõen nem készült el az
1791. június 24-i szerzõdéskötésre, mert abban még azt hangsúlyozzák, hogy a
gróf egy „plánumot” fog készíteni, amelyhez Takátsnak alkalmazkodnia kell.9 A
fogalmazvány keletkezésére egyetlen támpontul a MOL gyakorlata szolgál: a beér-
kezett iratállományt idõrendbe sorolták annak újrarendezésekor, ekkor került e
dokumentum az 1793-as év elejére. Mivel Festetics László nevelése 1793-ig Keszt-
helyen folyt, valószínû, hogy a gróf nem érezte szükségesnek nevelési terve végle-
ges megfogalmazását egészen családja Bécsbe költözéséig.

Takáts a nevelés tárgyának elsõként a test, majd a szív (vagyis az erkölcs), végül az
értelem formálását tartja. A nevelés rendjét is eszerint határozza meg, mint a termé-
szet által megszabott rendet. Véleménye szerint a természetet nem szabad siettet-
ni: „hadd érjen meg a’ gyermekség elõbb a’ gyermekben”, különben a koraérett
gyermek beteges lesz, alkalmatlan a mindennapi életben való helytállásra, „igy az
Emberi Társaságnak inkább terhére szolgál, hogy sem tartozó hasznára”.

Kiemelten kezeli a testi nevelés kérdését. Az egészséges életmód részeként a
különféle sportok (úszás, korcsolyázás, futás, távolugrás) és játékok (labdajátékok,
dobások, hajítások, teke, biliárd) mellett a megfelelõ táplálkozás szintén fontos
szerephez jut. A testi erõ növelése céljából elsajátíttatna tanítványával néhány fog-
lalkozást is: az asztalosságot, a könyvkötést, a kosárfonást és a kertészkedést.

Az erkölcsi, vallási nevelés és az egyes tudományterületek oktatása – amelye-
ket a természet vizsgálatából vezet le – csupán másodlagosnak tûnnek Takáts ter-
vezetében. A vallás alapjait tekintve megelégszik a katekizmus megtanításával, na-
gyobb hangsúlyt az erkölcsi nevelésre helyez. Célja a szív „jóra való formálása”, az
általa leginkább fontosnak tartott erények (engedelmesség, alázatosság, felebaráti
szeretet, igazságosság stb.) elsajátíttatása.

Látható, hogy Takáts alaposan felkészült nevelõi feladatára. Az említett tanköny-
vek listájából kiderül, hogy számára a német filantropisták mûvei jelentik az elsõd-
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leges forrást, egyben Rousseau elveinek közvetítõit is. Meg is nevezi azokat a „Ne-
vezetes új Nevelõk”-et, akiknek munkáit használni kívánja: Joachim Heinrich
Campe (1746–1818), Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769), Christian Gotthilf
Salzmann (1744–1811) és Rudolph Zacharias Becker (1752–1822). Tájékozottságát
mutatja, hogy jól ismeri a legfrissebb magyar kiadványokat is: Verseghy Ferenc, Sze-
kér Joakim Alajos, Fejér György és Horváth Ádám fordításait. Munkája azonban in-
kább csak rövid távra szóló tervnek tûnik, mint komplex egésznek; a tananyag kifej-
tésében Festetics sokkal aprólékosabb (különösen az elsõ szövegváltozat a jogtu-
dományok terén).

A gróf fia nevelését három pillérre helyezte. Elsõként az erkölcsi nevelés kerül
sorra, célja, hogy gyermeke a „jó erköltset, és természetes igazságot mindenkor
önnön magáért szeresse ’s kövesse”. A katolikus vallás alapjai, és a metafizika mel-
lett, az erkölcsfilozófiát tartja tanulásra érdemesnek.

Másodsorban, Takátshoz hasonlóan, elõtérbe helyezve a társadalmi hasznos-
ságot, már tételesen felsorolja azokat a területeket, amelyeket egy mûvelt, hazája
számára hasznos munkát végzõ fõúrnak ismernie kell. Fontos szerepet kapnak a
társadalomban való érvényesüléshez szükséges (jogi, pénzügyi, államigazgatási)
ismeretek; és mivel a család jelentõs birtokokkal rendelkezett, a birtokigazgatás-
hoz, gazdálkodáshoz szükséges ismeretek (agrár-, matematikai és mérnöki tudo-
mányok) úgyszintén hangsúlyosak. Ezek után tárgyalja a fentiek elsajátításához
szükséges segédtudományokat. Ide tartoznak a magyar mellett a különféle idegen
nyelvek (német, latin, francia, olasz, tót, esetleg az angol), a logika, a retorika, a
történelem és a földrajz. Egyes ismereteket pedig azért ajánl Festetics, mert a társa-
sági életben fia hasznára válhatnak. Ezek az esztétika, egyes történeti segédtudo-
mányok (heraldika, diplomatika), a titkosírások és a fiziognómia ismerete. Nem ja-
vasolja a „mindenféle régi ’s újabb Nap-keleti nyelvek’” tanulását, viszont szeretné,
ha a fiatal gróf egyes hadtudományok (ballisztika, hajózás, katonai építészet) alap-
jait elsajátítaná.

Festetics tervezete, harmadik tematikus egységként a testi nevelést tárgyalja –
sokkal rövidebben, és Takáts propozícióját csupán apró kiegészítéssel megtoldva:
az ifjú grófnak meg kell ismerkednie a lõfegyverek és a kard használatával is.
Mindemellett, rendhagyó módon, elfogadja Takáts azon javaslatát, hogy fia megis-
merje a kertmûvelést és az asztalosságot.

Mindebbõl jól látható, hogy Festetics György nem a katonai pályát szánja fiá-
nak, hanem a család felemelkedésében komoly szerepet játszó hivatali-udvari éle-
tet. A XVIII. századi társadalmi és hivatali elit tudásanyag-szükségérõl és -igényérõl
alkotott képbe jól beleillik mindhárom tervezet, amelyre a német filantropizmus és
John Locke hatottak leginkább – a sok hasonlóság pedig arra utal, hogy Festetics
György utóbbi tervezetén alapult a késõbbi, Kultsárnak szóló plánum is.

* * *
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1.
[Értekezés a nevelésrõl.

Festetics György számára készült feljegyzés]

A’ Nevelésnek Szüksége

Akár melly tehetetlen erejû-is születése’ idején az Ember: még is már akkor benne
foglaltatik mind a’ testi, mint a’ lelki tehetségeknek magvai; mellyek osztán idõ-jár-
tával magának a’ Természetnek munkálkodása által is, noha lassanként ’s mintegy
fokonként, tsak ugyan ki-hajtanak. Bizonyitják ezt a’ Tudós Utazók, kik tapaszta-
lásból tudják, hogy még a’ leg vadabb Népekben is fel lehet találni az észnek
külömbféle jeleit, bátor tsekélyek legyenek is azok. De ha ezen Emberrel-termett
vékony tehetségek, a’ puszta természet által ki fejtõztetve, elegendõk volnának is
az Embernek, mint Embernek: mindazonáltal úgy mint tagja az Emberi, ’s különö-
sen valamellyik Polgári Társaságnak, nem lehetne el azoknak bõvebb ki mivelése
nélkûl; mivel ezen állapotban, valamint senki Másoknak segitsége nélkûl, ugy sen-
ki magának nem élhet. Sok félek az élet’ neméhez képest a’ szükségek, kötelessé-
gek: tehát sokaknak kell lenni mind azoknak meg-gyõzésére, mind ezeknek be-
tellyesítésére az eszközöknek is. A’ Természetnek ezen fogyatkozását az Oktatás,
a’ Gyermekeknek helyes Nevelése hozza helyre.

A’ Nevelésnek Tárgya

Nevelni tehát annyit tészen, mint a’ gyermeknek testét, értelmét, szívét, és a’ ter-
mészetnek különös ajándékit úgy mivelni, vagy is formálni, hogy az magának és
másoknak boldogságára élhessen, és teremtetésének nyomos tzélját e’képpen el
érhesse. Gyermeket nevelni annyit tészen, mint Õtet arra vezérelni, hogy az Istent,
Önnön Magát, a’ Világat, az Embereket ismérje; a’ böltseséget, jámbor erköltset;
maga kötelességeit jókor meg tanulja, eszében tarthassa, kövesse.

Rendje.

Minémû eszközökkel kellessen élni, mitsodás rendet tartani a’ Nevelésben, hogy
ezen fontos tzélhoz el lehessen érni, a’ Nevezetes új Nevelõk utánn azt tartom,
hogy a’ Gyermek’ mind testi, mind lelki tehetségeinek ki mivelésében a’ Termé-
szet utján kell járni. Valamint tudni-illik a’ Természet igen halkal, és könnyû sze-
rekkel formálja az embert: ugy a’ Nevelõ is azon törvényt tartsa. Soha ne kívánjon
a’ gyermekbõl érett embert tsinálni; hanem hadd érjen meg a’ gyermekség elõbb a’
gyermekben.

A’ kora Nevelés
káros a’ Testnek

Valóban minden eröltetett tökélletesítés, melly a’ Természet tsapásán kivûl, mint
egy annak ellenére esik, valóságos meg-vesztegetése az Embernek. Ki tetszik ez
azon szomorú károkból, mellyeket az igen kora rendes Tanítás közönségesen
mind a’ testre, mind a’ lélekre, mind a’ polgári életre nézve, magával szokott hozni.
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Meg bontja 1ször a’ testi épséget. Vessen tsak valaki egy korán tudós gyermeket
egybe más gyermekekkel, kiket késõbben vagy mértékletessebben fogtak a’ tanu-
láshoz; és mindjárt szembe fog tûnni ezen állításnak valósága. Ugyan is amaz, kart-
su vékony, szine halavány, szemei fáradtak, inai gyengék, szive félékeny: ezek el-
lenben testesek, pirosak, elevenek, izmosak, bátrak. De ez épen nem tsoda; mert
mindenek a’ mellyek a’ rendes tanuláshoz meg kivántatnak, ellenkeznek a’ gyer-
mekek’ természetével. A’ sok ülés, a’ szobába zárt egészségtelen levegõ ég, a’ kin-
szerittetett tsendesség, a’ gyermek’ erejét felyûl múló Tudományok, az el kerûl-
hetetlen feddésbõl származó keserûség ’s. a’. t. Szükségképen epesztik szivöket,
rontják egészségeket; mert a’ vér a’ sok kételen ülés által az erekben meg rekedez,
az éltetõ nedvek meg sürüsednek, ’s el vesztik hathatosságokat.

A’ Léleknek

Mivel pedig a’ Lélek a’ testnek minémûségéhez szabja magát, könnyen által lehet
látni az illyen erõszakos Nevelésbõl fakadó lelki veszélyeket. Az illyen Ember ter-
mészet szerint kedvetlen; mert a’ Vérnek lassú folyása szomorúságra, a’ meg reke-
dések komorságra, a’ tsipõs nedvek haragra, irígységre, gyülölségre gerjesztik. ’S
mivel a’ bátorság, vagy félékenység inkább az inaknak elevenségekbõl, a’ tagok-
nak gyakorlott erejekbõl, vagy lankadságokból veszi eredetét ’s ösztönét; ki tsodál-
ja, hogy az illyen idõnek elõtte emberré lett gyermekek, aggódók, rettegõk, bártor-
talanok. De a’ mi leg károsabb az: hogy az efféle idétlen nevelés a’ testi kívánságot
idõ elõtt fel ébreszti a’ gyermekben, és hívságosá is teszi. Az érzékénységek a’ kép-
zelõdésnek kora fel-éllesztése, és a’ mulatságos könyvek által szükségképen fel
hevûlnek ’s erõre kapnak. De ha ezen veszedelmet el hárítaná is a’ Nevelõnek sze-
mes gondoskodása; még is a’ kora tanításnak el-kerûlhetetlen következése lenne
a’ Természet’ ösztönének is kora fel-ébredése. A’ melly veteményt mesterséges
kínszerítéssel hajtatnak, minden reszére nézve hamar, ha gyengén is meg érik, ugy
az ember is, ha az elméjét gyorsan ûzik, testében is érzi ki ütõ erejét. Vigyázzon
tsak, a’ ki ezt nem tudja (nagy tapasztalatú Nevelõk utánn szóllok) a’ mostani tudós
gyermekekre, és észre veheti, hogy ezek már nyoltz, kilentz, tiz, leg fõbb tizenkét
esztendõs korokban ollyan gerjedelmeket éreznek, mellyek a’ tudatlan paraszt
tizennyoltz esztendõs gyermekében sem tüntetik magokat. A’ mi a’ hivságot illeti:
ennek ugyan nem annyira a’ kora oktatás az oka, mint a’ Tanítók, kik iparkodáso-
kat fitogtatják, a’ Szülõk, kik gyermekeikben akarnak tsodáltatni, az Ismérõsek, kik
hizelkedõ magasztalásokat osztogatnak a’ gyermekeknek, hogy az Szülõknek ke-
gyelmekben maradjanak.

A’ Polgári Társaságnak

3szorI A’ Gyermekeknek kora és sok tanulások árt az egész Polgári életre nézve;
minthogy az illyenek közönségesen alkalmatlanok a’ házi ’s polgári foglalatossá-
gokra. Ugyan is az ollyan Gyermeknek, kit a’ könyvekhez ’s mélyebb tudomá-
nyokhoz fognak, se ideje, se ereje, se kedve azon dolgokban foglalatoskodni, mel-
lyek az emberi életben majd naponként elõ-fordulnak. Valami tsak testi erõben
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kerûl, ennek már sulyos terh. Tudja ugyan õ mi az Ananász, tengeri tsiga, ’s pók; de
nehezen tudná a’ buzát a’ rozstól, a’ fûz fát a’ tölgy fától meg külömböztetni. Tudja
az Amerikai Szigeteknek ’s kikötõ réveknek neveiket a’ földképen meg mutatni; de
ha néhány száz lépésre el tévedne az Atyja’ házától, nehezen tudna egyedûl haza
találni. Tudja, mibõl származik az esõ, hó, szél, fergeteg; de nehezen engedné meg
el puhult kényes teste, hogy esõben, szélben, sütõ melegben, vagy hives éjtszakán
egynéhány szempillantásig járjon a’ köz jóért, vagy jó Barátja’ kedvéért.

Egy szóval: a’ kora tanítás és mesterséges pallérozás által a’ szegény gyermek al-
kalmatlanná tétetik majd a’ Természettõl, majd a’ Társaságos élettõl parantsolt köte-
lességeknek bé tellyesíttésére. Egy lágy, kényes, panaszolkodó állattá változik; és
igy az Emberi Társaságnak inkább terhére szolgál, hogy sem tartozó hasznára.

Elõször is a’ Test
neveltessék

Most már önnön magától támad ezen kérdés: Mi módon viheti tehát véghez a’ Neve-
lõ, hogy ezen elõl hordott károk el távoztassanak; és még is el érje a’ Nevelésnek tár-
gyát? Az reá a’ felelet, a’ mint már említém: hogy hív követõje légyen a’ Természet-
nek: az az ugyan azon rendet tartson a’ testi ’s lelki tehetségeknek tökél-
letesítésében, a’ mellyet a’ természet tart azoknak elsõ ki fejtésében. A’ Természet’
Rendje ez: elõször erõsíti a’ gyermek’ testét, azutánn annak külsõ érzékenységeit, és
a’ mit ezek által észre vesz, azon vagy kedvet vagy kedvetlenséget éreztet, a’ mint a’
külsõ tárgyak tudni illik vagy kellemetesen vagy kelletlenül illetik az érzékenysége-
ket. Midõn ezen munkában már bizonyos tökélletességre jutott a’ természet,
azutánn fog lassanként ’s kisded fokonként a’ nemesebb lelki tehetségeknek, az ér-
telemnek, itéletnek, emlékezetnek ki fejtéséhez. A’ Természetnek ezen rendes mun-
káját nem tsak a’ vad Nemzetekben, hanem még az egyûgyû paraszt gyermekben is
könnyen észre lehet venni. Igy tehát a’ Nevelõnek mindenek elõtt az a’ kötelessége,
hogy a’ Nevendéknek testét, annak erejét, ’s külsõ érzékenységit, ezek által szerzett
tetszetes vagy kelletlen érzését tökélletesitse, gyarapítsa. És ha már ezekben annyira
ment, hogy nem tarthat ezen részben a’ Nevendék’ meg fogyatkozásától, azutánn
kezdhet, de okos mértékletességgel a’ lelki tehetségek mesterséges miveléséhez, az
erköltsi és tudománybéli oktatásokkal. Ezen rendnek meg tarthatóságát, és jóságát
meg bizonyítják több új Nevelõ Házok, mellyekben a’ Gyermekek ezen uton tsoda
elõmenetelt tesznek mind a’ testi, mind az észnek élesítésében. Én is tehát ama’ gon-
dos vigyázással szerzett észre-vételeket vetvén el kezdett Tisztemnek fenék kövéûl,
fõbb kötelességemnek tartom a’ kis Gróf’ testi erejének ’s egészségének fen-tartását,
vagy inkább gyarapitását; jól tudván: hogy a’ nélkûl se az életnek ártatlan örömére,
se a’ polgári kötelességeknek véghez vitelére, se a’ lelki tehetségeknek gyakorlásá-
ra, egy szóval, az egész földi boldogságra nem alkalmatos az ember.

Az egyûgyû eledellel,

A’ Természet egyûgyû eledellel táplálja az emberi testet. Tehát tsak az egyûgyû,
nem igen töltõ, hideg inkább mint meleg ételek lehetnek a’ gyermeknek hasznos
eleségi. A’ tzukros és fûszerszámos nyalánkságok, vagy kül földi ritkaságok, tsak a’
költséges torkosságat nevelik, a’ gyomrot meg rontják, a’ vért hevítik. A’ bõ mér-

216



tékben adott fõlt vagy sûlt hús étek sem használhat a’ gyenge testnek; sõt, sok
bölts Nevelõk’ állítása szerint, de igen hihetõsen, a’ testi indulatokat idõnek elõtte
fel ébreszti.

A’ testi mozgással a’ szabad levegõ alatt,

Az eleven mozgás, a’ tiszta levegõ ég erõsítik kiváltképen a’ testet. A’ természetnek
ezen ösztöne még a’ Dajka ölében ülõ kisdedbõl is ki üt, midõn pitziny kezeit a’
nyiló ajtó felé nyujtogatja, ’s ha ki szabadulhat tömlötz szobajából, vigyorog, szö-
kik örömében. Ezen ösztönnek bölts vége az, hogy a’ test az idõnek változási által
néki keménykedjen. Valóban nem más a’ sok fõ, fog-fájásoknak, hurutnak, náthá-
nak az oka, mint a’ kényesztetés, a’ szobába való rekesztés. Örömmel mondha-
tom, hogy a’ mindennapi üzéssel annyira néki keménykedett a’ kis Grófnak teste,
hogy ollyan idõben is nevetve, futkározva játzik a’ szabad mezõn, midõn mások
alig mernek ki lépni meleg szobájokból, a’ nélkûl, hogy leg kevesebb változást
érezzen ép egészségében. Még azt ohajtanám, hogy a’ bõr süveg fejérõl, a’ selyem
keszkenyõ a’ nyakáról maradna el, talám azt is hozzá lehetne adni, az úgy nevez-
tetett fásli a’ derekáról; minthogy ama’ leg kényessebb tagok a’ költsönözött meleg
által szüntelen ápolgattatván, nem szokhatnak a’ levegõ’ viszontagságihoz; ez pe-
dig a’ melynek leg hasznosabb ki tágúlását meg gátolja, és a’ vérnek szabad folyá-
sát valamennyire meg nehezítvén, könnyen szorultságokat okozhat.

A’ testi gyakorlásokkal,

Tagadhatatlan, hogy a’ testre nézve leg többet dolgozik a’ Természet; de még sem
ad annak különös készségeket: de ád azonban az embernek tehetséget, hogy a’
gondolkodás által ollyan mesterségeket találjon fel, mellyek által a’ természettõl
hátra hagyott darabosságát ki egyengethesse. Ezen mesterségek egybe véve Gym-
nastianak neveztetnek. Ezzel szükségképen kell élni a’ Nevelõnek, hogy Tanit-
ványának a’ testre nézve is meg adja a’ szükséges tökélletesítést. Tsak hogy ebben
is jó rendet kell tartani, ’s az idõre, erõre vigyázni.

A’ Testi Gyakorlásokat három részre lehet osztani. 1ször a’ Játékokra. 2szor A’ mes-
terséggel szerzett gyakorlásokra, 3szor Ollyan kézi munkákra, mellyek a’ test’ javára
szolgálnak.

A’ Gymnastica Játékok közé lehet mind azokat számlálni, mellyek a’ szabad le-
vegõ alatt testi mozgással szoktak játzottatni. Különösen ezek meg érdemlik az
említést: a’ labdázásnak több neme; a’ bizonyos tzélra intéztetett hajgálás; a’ teké-
zés; a’ biliárdozás. Ezek majd a’ karnak, majd a’ deréknak, majd a’ szemnek igen
hasznos gyakorlást adnak.

Nintsen olly része az embernek, mellyet mesterséggel nem lehetne jelesebben
ki mívelni; de számat tartván a’ kényesebb emberi ízre, tsak ezeket hozom elõ. 1ször

Az uszás. Olly nagy betsben volt ez a’ Romaiaknál, hogy egy karba helyheztették
az olvasással; ugyan is ha egy haszna vehetetlen roszúl nevelt embert akartak je-
lenteni, ez volt köz mondások: se olvasni, se uszni nem tud. Valóban nem minden
ok nélkûl, mert olly szembe tünõk hasznai, hogy vétek annak uszni nem tudni, ki-
nek módja van meg tanulásában. Azon kivûl, hogy történhetõ veszedelmekben
mint Magunk’ mint Mások’ életét meg menthetnénk a’ haláltól; egyébaránt is a’ sü-
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tõ nyárban olly hasznos gyönyörûséggel taplálja, ’s erõsíti az Embert, hogy ez elég
volna ajánlására. Arra, értetõdik, vigyázni kellene a’ Nevelõnek, hogy a’ járás, vagy
egyébaránt izzádásba hozott testel nem menjen bé a’ gyermek a’ hideg vízbe.

2dik A’ tsúszkálás. Ez által a’ test hozzá szokna a’ hideghez ’s ugy neki kemény-
kedne. A’ tsontok a’ köz-mértéknek meg tartására igyekezvén, derekas erõre kap-
nának. Tsak hogy itt is különösen szükség volna a’ szemességre. – Hasznot hajta-
nának még e’ következendõk. A’ pálya-futás; az ugrás; a’ fa mászás; a’ keskeny
szálfákon való járás. s. a’ t. A’ tántzról, lovaglásról nem szükség szóllanom.

A’ sok kézi mesterségek közûl keveset lehet találni, mellyeket a’ testnek gya-
korlására lehetne javasolni. Az ülõ munka által el nem lehet az intézett hasznot ér-
ni. A’ durva vagy motskos munkák nem illenek a’ tisztességes kezekbe. Minden
mesterségek közûl leg alkalmatosabbnak látzik az asztalos munka. Ez magában
tiszta mesterség, mellette jár vagy áll az ember, majd minden tagoknak vagyon fog-
lalatosságok; és végre vagyon a’ dolgoknak látzatja. Az Esztergálasság nem lehet
olly helyes; mivel tsak egy láb dolgozik, a’ másik szüntelen nyugszik, a’ test egy
félre hajlik; a’ karok és újak az erõltetett dülleszkedés miatt mint egy meg mere-
vednek. A’ könyv vagy kosár kötés is méltó volna a’ meg tanulásra; mert ámbátor
vesztég ülést vagy inkább állást kíván is, mindazonáltal alkalmas erõt kell reá for-
dítani, kivált elsõben, midõn a’ papirost öszve kell verni, vagy széleit el metszeni.
De mindenek felett meg érdemli a’ Kertészi mesterség a’ tanulást. Fákat ültetni, a’
férgektõl meg tisztogatni, a’ gyümöltsöt le szedegetni, ásni, ültetni, öntözni ’s. a’. t.
mind ezek annál hasznosabbak, hogy az leg tisztább levegõ alatt tellyes örömmel
történnek meg.

A’ Lelki tehetségek’ ki-mivésében[!]
a’ Természet’ utjára kell vigyázni.

Minekutánna a’ Természetnek bölts vezérlését követvén, elõször a’ testnek ép meg
tartásáról, ’s erejének lehetõ ki mívelésérõl elegendõképen gondoskodott a’ Neve-
lõ: leg fõbb ’s leg Nemesebb foglalatossága a’ Nevendék’ lelki tehetségeinek ki
munkálása. De hogy ezen tágos mezõn el ne tévedjen, szükséges, hogy itt is, a’ ter-
mészet’ rendére figyelmezzen. Nem tud a’ Természet semmit a’ mesterséges oltás-
hoz; a’ mit õ ki fejt ’s világra hoz, azt azon erõbõl, ’s tehetségekbõl fejti ki, ’s hozza
a’ világra, mellyek mindenik Teremtménynek tulajdoni. Nem osztogat õ senkinek
tudós képeket, vagy ideákat, hanem magával szereztett az ifjú lélekkel. Tudni illik
a’ küldõ érzékenységek által a’ gyermek eszét sok látható észre vételekkel meg
gazdagítja, és ezekbõl nem a’ könyvekbõl gyüjtögeti öszve a’ szükséges ideákat;
ezeket tulajdon belsõ ösztönébõl egybe hasonlítja, el-választja, azoknak okait
szemfûlesen keresi; igy az esze nyilik, értelme tágosodik, itélete gyakoroltatik, em-
lékezete erõsödik.

Az elsõ oktatás a’ Természet’ visgálásában álljon

A’ Természetnek ezen ut-mutatásához képest, ugy vélem, abban kell állani mostan-
ság egész tanításomnak, hogy a’ kis Grófot az idéáknak gyûjtésében segítsem, a’
Termeszet’ minden szembe tünõ alkotmányinak, és a’ Mesterség’ munkainak sze-
mes meg visgálásával. Ezen Tanulás’ módja sokkal gyönyörûségesebb, hogy sem az
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erõltetéstõl, és a’ kora tanítástól származni szokott sok féle károktól lehetne tartani:
pedig vajmi bõvségesek a’ hasznok, mellyek belõle bizonyosan következnek!

Annak több hasznai.

1ször Ez által az ész a’ Természet’ Ritkaságainak gyönyörködtetõ isméretére, és az
eddig el takart hasznainak ki-tapogatására vezéreltetik.

2szor Élesûl az elmének külömböztetõ ereje; mert ha a’ két látható dolgok, p. o.
a’ veréb és tserebogár egy más mellé helyheztetnek, és a’ Nevendéknek fel kell ta-
lálni, miben hasonlók, miben külömböznek egy mástól, látni való, hogy nagy gya-
korlása van a’ külömbözésben, abstractióban.

3szor A’ Nyelv’ tanulást meg könnyebíti; mert sokkal könnyebb ’s kellemetesebb
a’ szavakat, ’s tulajdon ki ejtéseket meg fogni, midõn isméretesek a’ dolgok, mel-
lyeket azok jelentenek, vagy a’ mellyekrõl ezek mondatnak. Egy szóval: ezen ok-
tatás modja utat nyit minden egyebb Tudományoknak. Kivált a’ Geographianak, ’s
historianak meg szeretésére; mivel barátságos beszelgetés közben egy dologról a’
másikra természetes folyamattal vonattatván a’ gondolatok, sok kérdések támad-
nak, mellyeknek rövid meg felelések bõvebb magyarázatnak hallására gerjesztik
a’ tudó kívánságat.

4szer A’ mi leg nagyobb tekíntetre méltó: ez a’ mód leg könnyebben ’s leg bizo-
nyosabban el vezeti az embert az Istennek isméretére. Mi ötlik hamarább az em-
ber’ szemébe, mi illeti inkább szívét, Maga e az Isten, vagy annak munkája? A’ Vi-
lágnak teremtése e vagy annak kormányozása? Kétség kivûl emezek. Az emberi
testnek, madaraknak, férgeknek, füveknek tsoda alkotását szemlélheti, érezheti a’
gyermek, és egyszer ’s mind által láthatja, hogy semmi nints benne ok, haszon
nélkûl; hogy egyik a’ másiknak segítségéért vagyon teremtve. A’ tartós rendbõl,
melly e’ világnak minden részében uralkodik, észre veheti, hogy mindenek bizo-
nyos törvény szerínt esnek meg; és hogy ha néha néha valami rosznak látzatik is,
elõbb utóbb haszon árad belõle. Ha az illyen gondolatokban gyakoroltatik a’
Nevendék, a’ mint én minden alkalmatossággal igyekszem, mi könnyebb, mint a’
Munkáról a’ Mestert, a’ Törvénybõl annak Hozóját, a’ Rendbõl a’ Rendtartót meg
ismérni, és õtet az egész természetben szüntelen látni, imadni? Kalauzunk volt
ezen Tanítás’ módjában maga Üdvözítõnk, kinek az esõ, napfény, a’ Virágok, a’
madarak, a’ fejnek haj-szálai, ’s egyéb szemlélhetõ tárgyak szolgaltak az Istennek,
’s az Õ Jóságának Halgatóival való meg ismértetésére. Valóban helyesebben véle-
kedik az Istenrõl az ekképen oktattatott gyermek, mint a’ ki ezen kérdésre: Mi az
Isten? A’ ketekizmusból igy tanúl felelni: „Az Isten Önnön Magától való leg tökél-
letesebb Valóság”; a’ ki, minekelõtte az Istennek jóságáról, böltsességérõl valamit
hallott volna, Azt a tíz parantsolatokból kezdi ismérni, azon parantsolatokból, mel-
lyek egy goromba vásott Nemzetnek adattattak, ’s a’ mellyek jobbára ollyan dolgo-
kat tiltanak, mellyeket a’ gyermek se nem ismér (bár tsak onnét ne jutna elõször is
eszébe!), se el nem követhet.

A’ Szív’ formálása.

A’ Nevendék’ Szivének jóra való formálása, soha nem lehet igen kora foglalatossá-
ga a’ Nevelõnek. Tsak hogy itt is az oktatás módjában áll leg több. Mélységes
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okokkal támagatni az erköltsnek szépségét, hasztalan unalmas iparkodás volna.
Gyermekkel van a’ dolog, a’ ki látásból tanúl leg könnyebben. Tehát a’ mennyire
lehet, az erköltsi tanuságokat is láthatóvá kell elõtte tenni. Erre való nézve a’ leg
alkalmatossabb eszköz volna az ollyan Történeteknek el beszélgetése, mellyek-
ben az engedelmességnek, alázatosságnak, háladatosságnak, felebaráti szeretet-
nek, igazságnak, adakozóságnak, gazdálkodásnak, tisztaságnak, ’s több illyen
szükséges erköltseknek üdvözséges haszna értelmesen és gyönyörkedve foglalta-
tik. Kár, hogy az efféle Történeteknek gyûjtemények nagyobb számmal nintsenek.
A’ mi Campenak ’s Saltzmannak erköltses munkáiokban10 egyenesen az Ifjuság’
számára egybe vagyon szedegetve, már jó részént reménylem, nem gyümöltste-
lenûl, el beszéllgettem a’ kis Grófnak. Gellertnek11 ’s Esopusnak meséi is (mert hi-
szem itt nem az esetnek valósága, hanem a’ belõle szivárkadó tanúság hajt hasz-
not) válagatva jó szolgálatot fognak tenni. De ide illenek mindenek elõtt a’ Szent
Írásban fel jegyzett jeles példák, kivált az ollyanok, mellyek a’ gyermeki korhoz
tartozandók, mint p. o. a’ Józsefé, Izsáké. Hát a’ Megváltónak élete az Õ tiszta vilá-
gába öltöztetve. És Federsen’ munkája12 szerínt a’ kisdedekhez alkalmaztatva mire
nem bírhatja a’ Nevendék’ szívét? Imádni fogja a’ Teremtõt Szent Igazságáért ’s kö-
nyörülõ szeretetéért, tsodálni fogja az Üdvözítõnek engedelmességét, békességes
türését, nagy lelkét minden szenvedésiben, Tanitványinak hivségét minden vesze-
delmek’ szélvészi között az Õ követésében. Idején meg tanulja azon könyvet bet-
sûlni, mellyben illy felséges tselekedetek, üdvözséges tanuságok vagynak írva. Az
illyen Irásbéli Példákkal egybe lehet kaptsolni a’ régi, vagy közelebb, vagy még
mostanság is élõ Nevezetes embereknek jeles dolgaikat. De, értetõdik, okos vigyá-
zással; hogy az észnek, gyakran kevély, maga hasznát keresõ, ditsõséget hajhászó
pogány észnek erköltsei a’ Vallás által ki világosított elmének, ’s az Istenben bizó
Szívnek erköltsével egy betsbe, egy karba ne helyheztessenek. Mert ámbár a’
Gyermeknek azon törekedni kell, hogy szép maga viselésével tessék az Okosak-
nak: mindazonáltal veszedelmes dolog volna, a’ betsûletet, hírt, ditséretet ösztönûl
tenni a’ jeles tselekedetekre; mert ki lehet kezes érette, hogy az erköltset minden-
kor fogja követni a’ külsõ tekintet, tisztelet, betsûlet? Ha nem, a’ mint gyakran nem,
minémû keserves aggodalom fogja gyötreni a’ fenn héjazó szivet! Nem elegendõ
ösztön e’ a’ jóságos, szépséges tselekedetekre az erköltsnek belsõ érdeme és a’ ju-
talmazó Ég? Tehát a’ betsület szeretés annyiból jó, hogy alávalóságra ne botsátkoz-
zék a’ nemes tzélra teremtetett ember, nem hogy e’ legyen indító oka tetzetes
tsekeledetinek. A’ jótéteménynek mindenkor kezet kell fogni az alázatossággal.

Mikor kezdõdjön a’ rendes Tanítás?

Most már az a’ kérdés: meddig kellessék ezen könnyû tanulás mellett, vagy is, az
erköltsös és tudós ideáknak bizonyos rend nélkûl való gyûjtésében meg maradni?
Én azt gondolnám, hogy leg alább a’ kis Grófnak nyoltzadik esztendejéig egyedûl
ebben kellene foglalatoskodni. Igen jó mester a’ mindennapi Társalkodás könyv
nélkûl is. Igen bõ könyv a’ Természet; elég mulatságos dolgot adna, ha tsak azon te-
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remtményekkel és mesterségekkel akarnánk is valamennyire meg ismérkedni, mel-
lyek határunkban találtatnak. Azonban nem telne el heába az idõ otthonkodásunk
alatt is; mert egy két fertály oráig naponként, de tsak mulatság képen, gyakorolnánk
magunkat a’ Magyar és Német olvasásban, és helyes irásban. Amannak hasznát
vennénk a’ felyebb említett tárgyokat illetõ könyvek’ gyönyörködtetõ forgatásában,
midõn p. o. a’ képen látott állatokat, vagy füveket közelebrõl akarnánk ismérni;
emennekII a’ naponként hallott látott nevezetessebb dolgoknak rövid, de értelmes
és tiszta fel jegyzésében. Ugyan ezen idõ volna arra is alkalmatos, hogy a’ kis Gróf
valamelly kézi mesterségreIII bizonyos ki szabott idõben mester által oktattatnék.

A’ gyûjtött tudásoknak Rendbe szedése

Minekutánna az ifjú Gróf a’ Természet’ visgálásából, ’s a’ mindennapi társalkodásból
sok hasznos dolgoknak isméretére jutott, azoknak helyes rendbe szedésérõl kelletik
gondoskodni, és így halkal a’ valóságos tudomanyokra utat készíteni. Ezen rendbe-
szedés talán így eshetne meg: ha tudni illik a’ Tudományoknak Neveik különös papi-
rosra irattatnának fel; és azutánn ama’ tudások (notiones); mellyek eddig tsak egye-
lesleg szedegettettek, és szorgalmatosan fel jegyeztettek, egy mástól el választatná-
nak, és azon Tudomány’ nemébe, a’ hová voltaképen tartoznak, el osztatnának.
Tsodálkozva láthatná ebbõl a’ Nevendék, hogy feles dolgokat tanult, ’s tud a’ nélkûl,
hogy nehezére esett volna. Ez kétség kivûl kedvet adna a’ bõvebb tudományokra.

A’ Historia

Minthogy pedig a’ Gyermekek a’ Történetekben találják fel leg nagyobb gyönyörû-
ségeket, a’ természet’ rendje hozza magával, hogy a’ rendes tanítás is ezekben kez-
dõdjék; annál inkább, hogy ez gyûjt mindenek elõtt világot az észnek, ez ád erõt az
emlékezetnek. De mivel a’ Gyermekek azzal keveset szoktak gondolni, a’ mi elõt-
tek régen vagy tõlek távúl történt; a’ Historiában való tanítást nem a’ régi, hanem az
új, ’s mostani dolgokról kell el kezdeni, a’ mellyek a’ gyermeki kort közelebbrõl ér-
deklik. Kár, hogy még a’ Magyarok nem irnak ujságokat a’ Gyermekek’ számára. A’
Dessaui Jugend Zeitungnak13 ditséretit több könyvekben olvastam. Illy tzimû
könyvnek: Nachrichten für Kinder aus Schnepfenthal,14 elsõ darabja meg vagyon
kisded könyv-tárunkban, melly annál haszna vehetõbb, hogy egy istenfélõ, tudós
férjfiú, Saltzmann a’ Szerzõje. Ugyan ennek tollából kell ki idõnként Der Both aus
Thüringen15 nevû hasznos foglalatú hasznos Irás is. Az efféle elegyes Történetek
minden ok vetetlenûl ízt adnának a’ szélesebb tudományra, kivált Hazánk’ Törté-
netinek tudására. Ezeket elég bõven, szépen, értelmesen könyveibe foglalta Pálma
Károly,16 mellyek magyar nyelven is nem sokára világosságra jönnek. Meg lehet,
hogy még alkalmatossabb lészen az Ifjúság’ számára Szekér Joakim által készûlt
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Nemzetünk’ Historiája,17 mellynek elsõ része már a’ sajtó alatt mondatik lenni.
Nemzetünk viszontagságainak ismérete természet szerínt fel éllesztessék más
Nemzetek’ ügyének tudását is a’ böltseséget kedvelõ Ifjúban. E’ kívánságnak idõ-
vel meg felelhetne Milót Úr’ Universalis Historiája,18 melly Magyarra fordítva most
nyomtatódik, és elsõ része már kezünknél vagyon. A’ Történetek’ tanulásában egy
általjában a’ volna fõ dolgunk, hogy meg értsük, mi volt az igaz oka valamelly
Nemzet vagy Ország’ támadásának, és el alkonyodásának; virágzásának vagy vad-
ságának, gazdagságának vagy szegénységének.

Geographia

A’ Történetekkel szükségképen egybe vagyon kaptsolva a’ Földnek le irása is, a’
Geographia. Ebben is természetesen arra kell vigyázni, a’ mire a’ Historiában, az az:
azon Tartománynál kell kezdeni annak tanulását, mellyben neveltetik, ’s élni fog a’
Tanítvány. Igen helyes lesz minékünk e’ végre azon könyv, mellyrõl nem régiben
jött közre tudósitás, és illy nevet visel: „Közönséges Lexicon Magyar Országról,
mellyben minden Magyar Országi Városok, nevezetesebb Faluk, helységek, azok-
nak hol létek, minemûségek, ’s a’ Hazánkat illetõ Historia-Földirás-és mindenféle
termésbéli dolgok, diszes Földképpel világosítva betû szerínt fel találtatnak. Vályi
András által”.19 Ha egyszer ismérnénk Honnyunkat, elõször is a’ szomszéd Orszá-
gokra, ’s innéd folyvást tovább kellene menni. Az Iskolák’ számára készült, öt ré-
szekbõl álló, Német Geographia szép rendet, ’s dolgokat foglal magában; meg em-
lékezik tudni illik az Ország’ le irásához kezdvén, a’ benne lakó Nemzetnek sorsá-
ról, népességének vagy pusztaságának, termékenységének vagy meddõségének
okairól. Geographiát Mappa nélkûl tanulni, annyi volna, mint vaknak vezetõ nélkûl
meszsze utat tenni; azért, tudni való, jó Földképek’ segítségével kelletik elnünk.

Arithmetica

A’ Nevendék’ elsõ tudományi közé tartozandó a’ szám-vetés is. Ennek szükséges
voltát a’ mindennapi játékban is fel találja: ugyan azért, a’ mennyire lehet, tsak
játzva kell arra meg tanítani, az elõtte lévõ több számú apróságoknak mulatságos
öszve adásával, vagy el osztásával. A’ többi mélyebb szám-vetéseknek meg tanu-
lására elég könnyû módot mutat Müller ezen hasznos gyûjteményében: Handbuch
zu gemeinnützigen Bildung und Unterweisung der Jugend.20 A’ szám-vetés része
a’ Mathematicának; tehát amannak helyes meg fogása valóban könnyebíteni fogja
utóbb ennek is meg tanulását.

Religio

Valamint az Ifjúnak értelme egyebekben nyõl: úgy kell a’ Religyio’ dolgában is Ne-
vekedni. Elejentén jó példa lészen e’ tárgyra A’ Kisdedek’ vallásbéli oktatása nevû
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könyv,21 továbbra Fleury’ Catechisme Historique-ja,22 mellyek annál hasznosab-
bak, hogy a’ gyenge észhez alkalmaztatott kérdésekben ’s feleletekben vagynak
foglalva a’ keresztény ’s erköltsi tudománynak, és a’ Szent Történeteknek majd
minden részei. Itt valóban, ha valahol kell a’ száraz izetlen tanítás modját kerûlni;
mert mi a’ vége a’ Vallásbéli Oktatásnak? Nem de az: hogy a’ Religyiót, mint Isteni
böltseségnek munkáját tiszteljük, szeressük, kövessük? hogy azt Isten’ kegyes jó-
téteményének, és egy ollyan utnak ismérjük, a’ melly vihet egyedûl valóságos bol-
dogságra? Már hogy lehetne ezen üdvözséges Tudományt máskép, mint értelmes
és kellemetes móddal tsepegteteni a’ gyenge szívekbe? Az az: soha nem kellene az
elmét haszontalan, értetlen szavakkal, mondásokkal terhelni, mert így az emléke-
zetnek unalmas foglalatosságává válna az, a’ mi mégis a’ szívnek nyugodalmára, a’
tselekedeteknek istenes el intézésére rendeltetett.

Psychologia

De meg nem foghatom, miképpen lehessen az efféle, már valóságos okokon épûlt
tanítást értelmesen és kellemetesen folytatni a’ nélkûl, hogy majd minden lépésnél
egy ollyan hézagra ne akadjon a’ Tanító, a’ mellynek bé-töltésére a’ lélekrõl szóló
Tudomány, a’ Psychologia, ne volna szükséges. p. o. hogyan birhassa az iffjú elmét
igaz és méltó gondolatokra az Istennek tsupa lelkûségérõl, véghetetlen értelmérõl,
szent akaratjáról, ’s több tulajdonságiról: minek elõtte az Emberi Lélek’ mivoltát, ’s
tulajdonságit némû némûképen meg nem magyarázta Tanítványának? Hogyan él-
het ezen, az erköltsi oktatásban el kerûlhetetlen ígékkel: ész, elme, értelem, hajlan-
dóság, indulat, gerjedelem, belsõ ösztön ’s. a. t. a’ nélkûl, hogy azoknak tulajdon
értelmeket elõbb meg foghatóvá nem tette a’ gyermekkel? Valamint tehát a’ Termé-
szet’ erejének isméretét (Physicát) szükségkepen meg elõzi a’ Természet’ alkotmá-
nyinak ismérése (Historiam Naturalem): ugy a’ Vallásbéli és erköltsi oktatás is meg
kivánja az elõre botsátott Lélek-tudományának eleit. Ezen tárgyra lehetetlen alka-
lmatossabbat találni Campenak eme’ könyvénél: Kleine Seelenlehre für Kinder.23

Késõbben igen jó hasznot fog tenni az újonan készûlt és érdem pénzre is méltónak
itéltetett Magyar Psychologia.24 Ez által meg forgjuk törni az jeget a’ Metaphysicara
is, mellyre leg könnyebben meg taníthat Villaume, de némelly Itéletinek meg job-
bításával.25

Logica

A’ régi Nevelés azért vádoltatik leg inkább, ’s talám nem ok nélkûl, hogy a’ meg rög-
zött vélekedéseknek vak követésére, sõt imádására kínszerítette az Ifjúságot. Ezen
bánásnak sok kárait hathatós ki-fejezésekkel számlálgatják elõl az újjabb Oktatók.
De nem kell meszsze menni, Hazánk is tapasztalhatja ezen kelletlen maradványok-
nak akadékosságát. Szükség tehát, hogy az Ifjú tanuljon maga is józanan gondol-
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kodni. Erre a’ Logica vezet, de nem azon száraz iskolabéli Logica, mellyben a’ vilá-
gos példák’ nélkûl ki mondattak a’ regulák, keveset gondolván azzal, ha által látja e
az Ifjuság azoknak valóságokat, és fordíthatja e hasznára annak idejében. Ezen az
által lehetne segíteni, ha több dolgok, esetek hordatnának elõ, hogy az ifjú azokat
egybe hasonlítsa, tulajdonságait elöl számlálja, meg egyezéseknek vagy külömb-
ségeknek okait adja, és ebbõl önnön maga hozzon olyan szabásokat vagy regulá-
kat, mellyekre egész életében figyelmezni fog. Illy rendtartásnak valamint minden
egyébb tudományokban, úgy a’ Nyelvek meg tanulásában is vagyon helye.

Deák nyelv

Bizonyára, hogy tsak a’ Deák nyelvrõl, mint kötelességemben járó tárgyról szóll-
jak, minek kell másnak, mint ama rend ellen való véteknek tulajdonítani, hogy ed-
dig az Ifjúság ennek tanulásában tékozolta el leg szebb idejét, mellyet ezerszer
hasznosabb dolgoknak megszerzésére fordíthatott volna? Mert nem igaz e, hogy a’
Gyermek elõtt, midõn születik nem isméretlenebb a’ Deák nyelv, mint a’ Magyar,
és még is meg tanulja ezt minden grammaticalis regula nélkûl? Felbomlik valóban
a’ természetes rend, midõn a’ declinationak, conjugationak, vocabulariumnak
unalmas, sõtt gyötrelmes tanulásával kezdõdik a’ Deák nyelvnek tanulása, a’ mint
eddig szokás volt, és a’ mi által szükségképpen minden kedvnek el kell esni. Nem
volna e nagyobb okosság, a’ szem elõtt forgó házi szereknek, a’ természet’ adomá-
nyinak neveit, azoknak látásokor fel jegyezvén, a’ mindennapi beszélgetésben
elöl-forduló ki fejzéseket minden erõszak nélkûl a’ gyakor hallás által fel kapván,
valamelly könnyen érthetõ, ’s gyönyörködtetõ könyv olvasásához fogni; az olva-
sás közben a’ nyelvnek reguláit a’ Tanítvánnyal egyûtt fel keresni, és azoknak meg
tartására mind a’ beszédben, mind az írásban utóbb vigyázni? Illyképpen
reménylem, hogy három esztendõ alatt többre lehet menni mind a’ beszédben,
mind a’ Deák Irók’ magyarázatjában, mint a’ régi mód szerínt hét, nyoltz eszten-
dõk’ el folyása alatt; és így, ha a’ Deák nyelven kellene véghez menni a’ Tudomá-
nyok’ további tanulásának, a’ kis Gróf tizen egy, vagy tizenkét esztendõs korában
alkalmasint belé kezdhetne. Mondom, ha deák nyelven kellene a’ tanulásnak vég-
hez menni; mert már alig vagyon [hátra] a’ betsesebb Tudományokból, mellyek-
ben jó Magyar Könyveink ne volnának; és a’ minek heával vagyunk még most, bi-
zodalmasan reménylhetni, hogy az is egy két esztendõk alatt ki fog pótoltatni. Ha
a’ Mathesist Dugonits,26 a’ Physicát Molnár szerentsésen ki ejthette Magyarúl,27 mi-
ért ne lehetne a’ többi Tudományokat, mellyekben nem fordulnak olly mestersé-
ges nevezetek elõl?

Ez volna tehát Méltóságos Uram! a’ Nevelésnek képe, mellyet Nagyságodnak
parantsolatjára, inkább az olvasásból ’s tsekély itéletembõl, mint sem tapasztalás-
ból szerzett gondolatim szerínt festettem. Kétség kivûl találtathatnak benne ollyan
vonások, mellyek az ezen dolgokban már jártossabb kezek által meg jobbítást en-
gednek: annyira szolgálhat mindazonáltal, hogy gondolkodásom’ módját ki vehes-
se belõle Nagyságod.
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Hogy a’ Tudományokat esztendõ számra el nem osztottam, voltak okaim. Egy
az: meg vagyok arról belsõ képen gyõzõdve, hogy semmire erõszakkal nem kelle-
tik a’ Nevendéket kínszeríteni, hanem várni kell, míg vagy önként, tapasztalván
valamelly Tudománynak szépségét vagy hasznát, nem kívánja ’s keresi az abban
való oktatást; vagy a’ szükség már nem engedi annak továbbra hallasztását. Tehát
az idõ, a’ kedv, az elõmenetel, ’s több efféle környûl állások határozhatják egyedûl
meg, mikor kellessék valamelly Tudományba kezdeni, meddig folytatni, mikor vé-
gezni, és egyrõl más targyra által lépni. Sok diadalmak szedettek már a’ papiroson
gondolom formán el intézett tsatákban; de bezzeg meg mutatta a’ mezei viadal,
hogy másé lehet a’ gyõzödelem. Másik okam az volt: hogy bizonytalan elõttem, ha
Nagyságod a’ kis Grófot álhatatosan Udvarában akarja e oktattatni, vagy a’ közön-
séges Iskolákra is valahára el küldeni; mert bátor sok részben tanátsosabb a’ Magá-
nos Neveltetés, kivált ha azon veszélyek szem elõtt forognak, mellyekbe a’ maga
szárnyára botsátkozott heves Ifjú a’ pajkos társolkodás által keveredhetne: de a’
Házi Nevelés sem egészen ment a’ Szomorú Károktól. Én leg alább úgy véleke-
dem, hogy minden kifogás nélkûl igaz az, hogy leg hasznossabb a’ Közönséges
Nevelést a’ házival egybe kaptsolni. Az Embernek, ki valaha a’ Világban élni, és ab-
ban sokat tenni venni fog, már apród esztendeiben, a’ sok féle születésû ’s erköltsû
Tanuló Társakkal való némûnémû öszve szoktatás által, a’ jövendõbéli Polgári
életre el kell készûlni. Tsak úgy tanúlhatja meg az Ország Ifju Nagyja az igaz érde-
met a’ fényes állapotnak, vakító tekíntetnek, kínszerítõ hatalomnak félre-tételével,
minden emberben az õ puszta valóságában ismérni, ’s betsûlni.

Méltóságos Uram! Ha a’ már fél esztendeig folytatott szolgálatomról kétség
kivûl bé-adott bizonyság, ha a’ Nevelésnek ezen hírtelen készûlt képe, hihetõvé
teszi Nagyságod elõtt azt, hogy nagyra mutató kedves Magzatját Isten’ segítségével
el vezethetem azon nagy tzélra, mellyet a’ Nevelés’ meg-határozása foglal magá-
ban: reménylem nem fogja meg vetni Nagyságod alázatos kérésemet, mellyet sze-
mélyem iránt minden himezés nélkûl be nyujtok Nagyságodnak.

Tudva vagyon Nagyságod elõtt, hogy mint Gyõri Megyének Tagja Püspököm’
engedelmével fogtam a’ kis Gróf’ neveléséhez; semmit nem kételkedvén, hogy Õ
Nagysága egész végig meg hágy el kezdett tisztemben. De a’ Méltóságos Grófnénak
kegyes levelére külömben hangzott a’ válasz. Ugy hogy már nem sokáig folytathat-
nám hivatalomat, ha tsak vagy a’ Veszprémi Megyébe által nem kéredzem, vagy a’
Papi köntöstõl tellyesen bútsút nem veszek. Az elsõre igen is kész volnék bizván
hogy utóbb várhatnám Nagyságod’ kegyességétõl szerentsés alkalmaztatásomat:
de Nagyságodnak közben-járása nélkûl egyedûl az én kérésemre nehezen fogadna
bé a’ Veszprémi Püspök, minthogy jó ideig kevés hasznot hajtana személyem Me-
gyéjének, és, a’ mint hallom, nálok szokatlan példa a’ Praefectusság. A’ másodikra
annál örömestebb reá állnék: mennél kevesebb akadályt találnék ekképpen köte-
lességemnek minél hivebb meg felelésében. De, mi titok benne: olly fösvény kézzel
mérte reám a’ Szerentse földi javait, hogy okosan nem szánhatom el magamat ezen
változásra, ha tsak a’ Méltóságos Grófnak kegyes igérete által le nem tsendesedik
aggodalmam azon Jövendõrõl, mellyben, már éltemnek jobb részét fel áldozván,
alig tehetnék szert valami jutalmas hivatalra; a’ henye életet pedig Isten ’s Hazám el-
len való véteknek tartanám. Többnyire a’ mi tisztemnek kötelességeit illeti, foga-
dom Nagyságod elõtt is, hogy annak, mint lelkemben ’s betsûletemben járó dolog-
nak, minden részeit igazán szorgalmatosan bé fogom tölteni.
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2.
[Festetics György nevelési utasítása fia részére]

A’ Bétsben költ 7a 8br. 1790dik Esztendõben Fiamnak nevelésérõl való Gondolatok-
nak bõvebben való végben vitelére nézve föl vészem fenékül Takáts Uramnak
azon Csinálmányát, mellyel a’ Nevelésnek Tárgyát, rendét, és mivoltát öszve szer-
zette, ’s azt immár mostanában magam tapasztalásimhoz képest az Esztendökre
szabván egy egész Nevelésnek Folyamottyát következendõ módon ki dolgozván:

1õ Fiam Nevelésének Tárgya:
Minekutánna a’ Fiam Magyar Országnak Polgári Társaságanak egy köz tagja, és
Joszág birtokosa; tehát ezen környûl állás azt hozza magával, hogy szive, értelme,
és teste a’ természetnek több ajándékival ugy ki miveltessék, hogy maga Köteles-
ségének mint ember, azonkivül pediglen a’ Polgari Társaságnak mint Polgár-társ,
és Joszág-birtokos eleget tenni tudjon és akarjon, és igy magának és másoknak
boldogságára fog élni, és teremtetésének nyomos czélját ekképpen el fogja érni.

Ezen eredettõl a’ Nevelésnek el osztását fel vévén immár mutattyák magoktol
azon tulajdonságok magokat, a’ mellyeknek meg nyerése után kelletik törekedni:
tudni illik

Mint Ember kötelességeit mellyel Teremtöjéhez, Felebaratihoz, Magához köte-
leztetik fogja tanulni és gyakorolni. Ebbõl tehát az igaz Hit, Vallás, a’ melly az örö-
kös természetnek törvényeibõl származik; nem külömben, azon Cultus Latriae
vagy csak külsö tisztelet, melly a’ bé hozott rendtartás miatt azon professiohoz ha-
tároztatik, a’ mellyet a’ Szüleinek vallásához hasonló, tudniillik a’ Romai Catholica
Vallás mindazért hogy minden botránkoztatás le távoztassék, mind pediglen mi-
velhogy az ugy neveztetni szokott Revelatio az természeti sarkalatos Hitnek segit-
segére és meg gyökeresittesére szolgál. Emellett az is következik, hogy
Teremtöjenek kézben fogásához föl emelvén szivet avval mindennémö tulajdon-
ságit meg fontolja, Felebaratihoz pediglen kötelesseget és meg hatarozasit elméjé-
vel keresvén abból az igasság tudományoknak applicatióját meg fogja tanulni.
Végtére: Ha magához vonszó kötelességeit föl veszi, abból meg a’ Lelkének mi lé-
tét és több oda való kérdéseket, nem külömben az többi kötelességeihez közelítö
tudományokat fogja tanulásánal czéljaul venni. Ezekbõl tehát következik, hogy bi-
zonyos radicabilis[?] cathecismus szükséges a’ melly eõtet lassan lassan a’ nagy
igasságokra elöl késziti, hogy midön a’ több Lelki Facultasi meg erösödnek, és hár-
tyája a’ szeméröl le fogna esni, a’ meg tett jó fundamentom mellett, a’ jó erköltsöt
magaért kövesse. Szükseges, hogy a’ Jus Naturae vagyis Religionem Naturalem
mint minden cselekedetének leg utolsó okát meg tanulja, szükséges, hogy a’
Metaphysica által mindezekre elõre készittessen, szükséges, hogy a’ Philosophiam
Practicam Moralem a’ melly az elöbbeniekböl eredetét vészi, jól meg tanulja. Vég-
tére hogy e’ mellett hogy az emberekkel való bánást, ugy mint Prudentiae Regulas,
és Politicam ad Privatas activius[?] concentratam, meg értse.

Meg visgálván immár azon Tudományokat, a’ mellyek nékie ugy mint tsak Em-
bernek szükségesek, által mégyünk azon Tudomanyokra, a’ mellyek nékie ugy
mint Polgár Társnak és Joszág birtokosnak szükségesek. – Minekutanna a’ közön-
séges Társaságban azok a’ Moralitásnak kötelességei, többekre ki terjednek, tehát
szükséges a’ Jus Publicum universale, Gentium Jus Patrium, és mivel a’ Papi Rend
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a’ Civilis Organizatioban egy különös Corpust efformál, a’ Jus Canonicum: Azon-
kivul a’ Statistica, Politia minden ahoz ragasztott Publicumot illetö Commercialis,
finantzialis, és egyébb Cameralis Tudomanyokat.

Ezek meg lévén csak ugy vettük föl az Embert, mint moralis embert, és a’ Kö-
zönséges Társaságot mint moralis Társasagot, immár pedig mint e Világban lévõ
egy alkotmanynak relatiojaban föl vévén kötelességet azon Czikkelyhez rekesz-
tyük, a’ mely abból szármozik hogy Joszágnak birtokosa, mert a’ Politica e Civilis
relatiot az elöbbeniekböl meg tanulván, szükséges, hogy az Physica [Constitutum]
elégtételére nézve a’ Historiam Naturalem a’ mennyire leg inkabb azon [czélhoz]
szolgál, Agriculturaval, Agronomiaval, ’s földnek mindenféle Productuminak
mivelésére nézve; a’ Technologiaval, a’ melly a’ földi Productumoknak el készit-
tésérõl szól; Physicam in genere, et experimentalem, minden oda tartozandó Ago-
zatival és Mathesist, annak külömbféle reszeivel a’ melly a’ most emlitett Tudoma-
nyokbol ugy inkább a’ Geometria aplicata, Statica, Hydraulica, Architectura civilis,
Mechanica, valamelly csekelység a’ Chimiabol, szükségesek. Azonkivül az
Astronomiabol annyi a’ mennyi a’ Systhematis Planetarii explica[ti]ojahoz szüksé-
ges. Ezekhez még egy kis Dietetica, az az a’ maga Emberi temperamentumának, és
egessége meg tartasának közönséges observatioihoz alkalmaztatik.

Az elöbb elöl számlált tudományoknak öszve gyüjtéséböl Tárgya a’ tudniIV

szükséges tudományok le rajzoltattak, és azoknak Preparatiojara mindjárt az elsö
tanittásnak esztendejetöl fogva ugy fognak elöl vetetödni a’ tanittások, hogy
Conscientiam moralem relata ad hominem moralem, ésV Cognitivus Physica, rela-
ta ad hominem et eus Physicam föl osztasson, de ez mellett még a’ harmadik föl
osztás is hozzá adatik, hogy tudniillik azok a’ tudományok, a’ mellyek az elöl föl
tett czélnak praeparatiojára szükségesek, és vehiculummal szolgálnak, a’ mellyek
nélkül ugy szólván azoknak kutfejehez hozzá nem lehet jutni, hozzá kaptsoltas-
sanak. Ezen Cognitiokat lehet nevezni Cognitione Subsidiarias vel Instrumentales.
Ezek tehár abbol állanak, magát az ember enuncialni tudhassa: arravaló nézve a’
Magyar, Német, Deak, Frantzia, Olasz és ne talán Angliai Nyelvnek meg tanulása,
az olvasás és Írás, a’ nyelvbéli tudásnak jó stylussal akár szoval, akár conceptussal
való kimagyarázattya. Azért az Ortographia, Calligraphia, jó Grammatica, ’s egy
szóval a’ Philologia, mellyhez valamellyes a’ Poesisbol, de leg inkább az jo Logica,
és Rhetorica értetõdik. Ehez az Arithmetica is értetödik minden részeiben, akár nu-
merusokkal, akar betükkel légyen folytatva; nem külömben a’ Geographia és His-
toria a’ melly az emberi Cselekedeteknek és Indulatoknak Tüköre, és Pragmatice
föl vévén minden Polgári Tudományoknak a’ Szülö Annya. Volnának ugyan még
más Tudomanyok a’ mellyek föl ékesittik a’ közönséges társaságban az emberi el-
mét, ugymint az Esthetica, Heraldica, Diplomatica, Numeralia, Antiquaria, Stega-
nographia, Physiognomia, Spagirica, és más egyebek, de ezek reszszerint terhel-
vén az eszét, részszerint hiusággal töltvén Indulattyát az embernek, azért tsak any-
nyi abbol tanittassék, hogy ahoz azoknak bövebb való tanulása után ne
törekedgyék. A’ mindenféle regi és ujjabb orientalis nyelveknek tanulása haszon-
talannak látszik. Az Architectura militaris, Ballistica, és Pyrobolaria, nem külöm-
ben a’ Nautica hasznossabbnak látszatnak, de ha csak különös geniust idövel az
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ifjuban nem tapasztalnék, az is el mellékeztethetik, és igy annyival több idö marad
az elöl használt tudományoknak nyomos meg tanulására.VI Azon testgyakorlasok
pediglen, a’ mellyek az egésségnek és testnek meg erösittésére is szolgálnak,
Gymnastianak nevezete alatt a’ Dieteticahoz ragasztom,VII úgymint a’ Tantz annak
mindenféle nemeivel; A’ testnek mozdulasat illetõ játékok, a” mellyekbenVIII ma-
gunknak modosságot szerzünk, nemkülömben a’ Lovaglást, fegyveri gyakorlást,
és Kardoskodást, könnyû ugrást, fördést, uszást értek. Ezeken fellyül pediglen
Takáts Urnak helyes reflexioja szerent is a’ Kerti Mivelesnek gyakorlását, mivel ez
az emberi természetet az elsö Czéljához közelittö, a’ mezzei gazdasághoz leg ha-
sonlóbb, és régi nagy embereknek Simplicitassahoz régi idöben leg alkalmato-
sabb, kivánom a’ többihez kaptsolni, csakhogy ebben is mindenkor a’ hasznos
dolgok, a gyönyörködtetöknek eleibe tétessenek, és asztalosságot.

Ezen egész Complexumból látzatik az egész tanulás folytatásának az eö ki terjedé-
se. Én ezen az bémenetelben a’ leg fontossabb tudományokat elöl tettem, mivel
azoknak tanulása tárgya a’ nevelésnek. A kellemetessebb tudomanyokat pediglen
mivel csak a’ közönséges tárgyra szolgalók, utóbb helyheztettem, hogy tudniillik
elõbb azon kérdést öszve foglaljam, hogy mit kellessék tanulni? Az már meg lévén,
következendõ czikkelyben ezen fönt emlitett tudomanyoknak esztendönként va-
ló föl osztását rendben fogom hozni.

3.
László Fiam’ Nevelésérõl

A’ ki tett tzélnak meg visgálása mutatja-meg leg bizonyosabban az arra hiven el-se-
gítõ eszközöket. Én is Fiam’ neveltetésének rendjét akarván meg-szabni, minde-
nek elõtt az Õ jövendõ állapotját veszem tekíntetbe. Magyar Ország’ Polgári Társa-
ságának egy köz tagja lesz Õ, ’s a’ mellett Joszág-birtokos is: ehezképest nevelésé-
nek ugy kell intézve lenni, hogy maga Kötelességének mint Ember, a’ Polgari
Társaságnak mint Polgár Társ, és Jószág-birtokos eleget tenni tudjon és akarjon.
Igy kétség kivûl magának ’s másoknak boldogságára fog élni, és eképen el-éri te-
remtetésének nyomos tzélját.

A’ fel vett tekíntetbõl három részre osztván az egész nevelésnek állapotját, ön-
ként ki mutatják már magukat azon tulajdonságok, vagy tehetségek, mellyeknek
meg szerzése utánn kelletik törekedni, tudni illik:

Mint Ember meg tanulja és gyakorolja azon kötelességeket, mellyekkel Istené-
hez, Felebarátihoz, magához köteleztetik. Alkalmas Vezér ugyan mind ezekre a’
józan ész, a’ jónak ’s rosznak lelkünk’ isméretébe öntött érzése; de minthogy ez
sokszor homályos, nem is elegendõ az emberi szivnek mindenkori megnyugosz-
talására: szükséges, hogy a’ ki-nyillatkoztatott Isteni Vallásnak tzikkelyeit is tanul-
ja; annyival inkább, hogy ez a’ természeti sarkolatos hitnek segítségére, és meg
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gyökeresítésére szolgál. Mivel pedig a’ külsõ Isteni tiszteletnek idõvel több nemei
támadtak az emberek között: értetõdik, hogy minden botránkoztatás’ el-távaszta-
tásáért is, Szülõinek Vallásához, a’ Romai Katholika Hithez fogja magát tartani. Ar-
ra való nézve egy ezen vallást oktató okos könyvel, vagyis kathekiszmussal kelle-
tik néki élni, hogy a’ nagy ’s mély igazságokra lassanként el-készíttessék; okos
könyvel, mondám, hogy minden helytelen vagy haszontalan tanítások el-mel-
lõztessenek: ne hogy utóbb le esvén szemérõl a’ hártya, és által látván azoknak
gyengeségeket, a’ jót is meg utálja miattok. A’ jó erköltset, és természetes igazságot
mindenkor önnön magáért szeresse ’s kövesse. Szükséges tehát, hogy a’ Metaphy-
sicában mind az Istennek tökélletességeit, mind a’ lélekbõl ’s testbõl álló ember-
nek mivoltát megértvén, meg tanulja a’ Természet’ Törvényét, mint minden tse-
lekedetének utólsó okát, és a’ mi ezekbõl veszi eredetét, a’ Moralis Philosophiát,
és az emberekkel való bánást akárminémû esetekben.

Meg határozván már minémû tudományok szükségesek egy általjában az em-
bernek mint tsak embernek: lássuk tovább mi féle tudományok kivántatnak meg
egy valamelly Polgári Társaságban élõ emberben. Egy Köz Társaság’ Tagjának kö-
telességei tudni való, többekre ki terjednek, mind önnön magára, mind feljebb ’s
alább való Polgár-társaira nézve. Szükséges tehát neki tudni: mit nyer, mit veszt,
mivel tartozik, mire köteleztetik egy ember, a’ ki valamelly, és különösen egy bizo-
nyos Társaság’ hasznának él. Mind ezekre meg tanít az ugy neveztetni szokott Jus
Publicum Universale Gentium, ’s Jus Patrium. Mivel pedig még eddig a’ Papi Rend-
nek is rész engedtetik némelly világi ügyeknek el-intézésében: hasznos fog lenni a’
Jus Canonicum meg tanulása is, azon kivûl, ’s pedig különösen, a’ Statistica, Politia
minden hozzája tartozandó, a’ köz jót illetõ Commertialis, finantialis, és egyébb
Cameralis Tudományokkal egyetemben. Nem lesz talám épen haszontalan ezekbe
is, ugy mint Jus feudale, Jus Publicum Germaniae, Institutiones Justitiam, ha tsak
oldalaslag is belé tekínteni.

Eddig tsak ugy vettük fel az embert, mint egy akárminémû Társaságban élõ alkot-
mányt, a’ nélkûl, hogy tekintetbe jött volna az õ állapotjának bizonyos neme; azért a’
tudományok is tsak általjában voltak ki vetve. Már Fiamról szólván, minthogy az a’
Köz-társaságban Jószág-birtokos fog lenni: tudni való, hogy az azzal való bánást tel-
lyes valóságában kell néki érteni. A’ végre szükséges lesz néki a’ Természet’ adomá-
nyinak ismérete, a’ Historia Naturalis azért kiváltképen, mivel ez igen meg könnye-
bíti a’ mezei gazdaság’ gyümöltsös üzését; tudni kell néki a’ föld’ mivelésének mes-
terségét, az Agriculturát, ’s Agronomiat, és az ezek által szerzett termésnek jó
el-készítését a’ Technologiát. Szükséges tovább a’ Physica minden ágazatival a’ Ter-
mészet’ erejének ’s rendének ki tapogatására; a’ Mathesis több részeivel, mellyek
közûl leg hasznavehetõbb a’ Geometria adplicata, Statica, Hydraulica, Architectura
Civilis, Mechanica, valami kevés a’ Chimiából is; végre az Astronomiaból annyi, a’
mennyi az Égi testek’ ’s földünk’ forgásának meg értésére elegendõ. Igen hasznos
lészen ezekhez valamellyest a’ Diaeteticából is adni, az egészségnek természetes
szerekkel való ép fen-tartására.

Ezen elöl-számlált Tudományokból egybevéve áll az egész tudománybeli ne-
velésnek tárgya. Azokat már a’ tanításnak elsõ esztendejétõl fogva ugy kell fel osz-
tani, hogy bennek a’ Nevendék mind az erköltsi, mind a’ világi állapotra nézve fo-
konként elõmenjen. De ehez hozzá kell kaptsolni a’ harmadik fel-osztást is, melly
azon segédtudományokat foglalja magában, mellyek nélkûl a’ mélyebb tudomá-
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nyoknak kútfejéhez bajjal lehetne el-jutni. Ezek abból állanak, hogy az Ember ér-
telmesen ki tudja magát ejteni. Ez mennél több nyelvben történhetik, annál szem-
be tûnõbb a’ tökélletesség. Leg hasznavehetõbb Fiamra nézve a’ Magyar, Német,
Deák, Frantzia, Olasz, Tót, ’s talán az Anglus nyelv is. Azokat tehát úgy meg kell
néki tanulni, hogy õket mind olvasva értse, mind szóval ’s tollal helyesen ki-tudja
magát általok magyarázni. Erre szükséges a’ jó és szép írás, a’ nyelvnek grammati-
calis tudása, egy szóval a’ Philologia. Tovább tudni kell a’ Mythologiaból is annyit,
hogy meg érthesse a’ gyakran szem elejbe kerülõ képeknek, ’s a’ régi nevezetes
Poetáknak értelmeket, de leg inkább a’ jó Logicára, és Rhetoricára kell forditani az
idõt, ’s igyekezetet. Ehez az Arithmetica is értetõdik akár számokkal, akár betükkel
legyen a’ Vetés folytatva; ugy nem külömben a’ Geographia is, és a’ Historia, melly
az emberi tselekedeteknek és indulatoknak tüköre; ’s ha a’ mult eseteknek okai,
következési jól gondolóra vetetnek minden Polgári Tudományoknak Szülõ
Annya.

Volnának ugyan még Tudományok, a’ mellyek a’ közönséges Társaságban fel
ékesítenék az emberi elmét; úgy mint az Esthetica, Heraldica, Diplomatica, Numaria,
Antiquaria, Steganographia, Physiognomia, Spagirica, és más egyebek, de mivel
ezek rész szerint terhelik az embernek eszét, rész szerínt hivsággal töltik indulatját:
azért tsak annyi tanítassék belõlek, hogy azoknak bõvebb tanulására ne vágyód-
jék. A’ mindenféle régi ’s újabb Nap-Keleti nyelvek’ tanulása is haszontalannak
látzik. Az Architectura militaris, Ballistica, Pyrobolaria nem külömben a’ Nautica
már hasznossabb volna; de ha tsak idõvel különös hajlandóságat a’ katona életre
nem tapasztalnék az ifjuban, ezeket is el lehetne mellõzni, és igy annyival több idõ
marad az elöl-számlált tudomanyoknak nyomos meg tanulására.

Végre azon testi gyakorlásokat, mellyek az egészségnek ’s a’ testnek meg erõ-
sítésére szolgálnak, Gymnastianak nevezete alatt, a’ Diaeteticahoz ragasztom. Ide
tartozandó mindenek elõtt: a’ Declamatio és Actio; a’ tántz mindenféle nemeivel;
a’ testi mozgással egybe kaptsolt játékok mellyek az embernek módos készséget
szereznek; nem külömben a’ lovaglás, fegyveri gyakorlás ’s kardoskodás, könnyû
ugrás, fördés, uszás. Ezekhez kaptsoltatik a’ kerti mivelésnek gyakorlása is, mivel
ez az ember’ természetes tzéljához leg inkább közelít, a’ mezei gazdasághoz leg
hasonlóbb, és sok régi nagy embereknek ártatlan egyûgyûségéhez leg alka-
lmatossabb; tsak hogy ebben is, a’ mint értetõdik, mindenkor a’ hasznos dolgok
elejbe tétessenek a’ gyönyörködtetõknek. Meg érdemli utoljára az asztalosság is
több okokból, hogy meg tanulására valamellyes idõ szánattassék.

Ki tetszik már ezekbõl nyilvánságosan, a’ tanulás’ folyamatjának tellyes ki-ter-
jedése. A’ leg fontossabb tudományok mindjárt elõre tétettek, mivel azoknak tanu-
lása tárgya a’ nevelésnek; a’ kellemetessebbek pedig hátrább estek, mivel azok
tsak segítõ szerek a’ közönséges tárgyra: hogy igy tudni illik elõször is azon kérdés
fejtessen meg: Mit kell a’ Fiamnak jövendõre tanulni?

Ez már meg lévén a’ következõ tzikkelyekben a’ felyebb elõ-hordott tudo-
manyoknak esztendõnként való fel osztását fogom rendbe szedni.
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