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Ziegler paedagogikája. 

Ziegler, strassburgi egyetemi tanár, egy nagyobb közön-
ség előtt tartott előadásait összegyűjtötte és kiadta egy kis 
könyvben.1 Maga bevallja könyvéhez irott előszavában, hogy 
a polemizálást és a támadást nem mindig kerülte előadásaiban, 
mert hiszen „a hol népümk nevelésének komoly kérdéseiről van 
szó, ott véleményünk nyilvánításában nem szabad tartózkodók-
nak és óvatosaknak lennünku. Különben is a német paedago-
gika annyira kitaposott nyomokon halad, hogy itt az ideje a 
már ismert dolgokat más oldalról is bemutatni. És tényleg, 
Ziegler oly bátorsággal és olyan őszintén mondja el mindig 
a maga véleményét, hogy e bátorság és őszinteség tiszteletet 
érdemel még akkor is, ha nem mindenben értünk vele egyet. 
A könyv hat előadást foglal magában. Az első előadás szól 
a nevelés czéljáról és motívumairól; a 2-ik a nevelés eszközei-
ről, a 3-ik az mtéttectuális nevelésről, a 4-ik az érzés és az aka-
rat neveléséről, az 5-ik az aesthetikai nevetésről és végül a 
hatodik előadás arra a kérdésre ad feleletet, hogy ki nevel-
jen ? A könyv tehát három főrészre oszlik: I. A nevelés czélja 
és moiivumai, II. A nevelés eszközei. ül. A nevelés organisá-
tiója. E három főrész képezi a keretet, melyben a hat előadás 
elhelyezkedik. 

Ottó Erast darabjában (Flachsmann als Erzieher) az 
iskolatanácsos e kérdést veti fel: Herbart-e vagy Natorp? 

1 Th. Ziegler: Allgemeine P&dagogik 2. Aufl. Verlag von. B. L 
Teubner in Leipzig Berlin. (Aus Natúr- und Geisterwelt 33. Bd.) 
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Ziegler, ha a kettő közül kellene választania, teljes határo-
zottsággal döntene Natorp mellett, mivel Herbart paedagogi-
kája, mint nehéz Alp akadályozza a nevelés fejlődését. Ha 
azonban szabadon lehetne választania, úgy a theoriák közül 
a Schleiermacherét választaná, mivel ő volt az első, ki a 
paedagogika problémáit felismerte s annak kérdéseit helyesen 
formulázta. Hogy azután milyen feleletet adott e kérdésben 
Schleiermacher, az Ziegler előtt nem bir fontossággal, mivel 
a paedagogikában, miként Münch megjegyzi, éppen úgy vannak 
Antinómiák, mint vannak a Eritik der reinen Vernunftban. 
A paedagogikában nem a methodus, hanem az ember a fő. 
Mivel a paedagogika napjaink nagy sociális kérdésének egy 
részét képezi, nemcsak a divatot követjük, midőn sociális 
paedagogikáről beszélünk. A népnevelésnek alapos reformjára 
van szükségünk erkölcs-sociális értelemben és szellemben. 
E reform érdekében Ziegler nemcsak leir és theoriákat állít 
fel, hanem mint igazi philosophus, éles és metsző kritikát 
gyakorol, a nélkül, hogy kész reformtervet tartogatna a zse-
bében. 

Mielőtt azonban fejtegetéseibe fogna Ziegler, felteszi a 
kérdést, hogy vájjon lehetséges-e általános érvényű paedagogika? 
Lehetséges; a mennyiben a paedagogikának alapja a lélektan 
és ethika: a lélektan az alap, melyből kiindulunk, az ethika 
pedig a czélt mutatja, a mely felé haladnunk kell. Zieglernek 
igaza van: a mai paedagogika alapja a lélektan és ethika; mi 
azonban azt hiszszük, hogy rövid idő alatt az ethika helyét az 
axiologia fogja elfoglalni s ez által a neveléstan szilárdabb 
alapra lesz fektethető. 

Ez általános bevezetés után áttér Ziegler a nevelés czél-
jának és motívumainak tárgyalására. Szerinte nevelni annyit 
tesz, mint tervszerűen hatni a növendék fejlődésére, tehát a 
nevelés terv- és czélszerü kell, hogy legyen. A czél pedig 
nem a nevelőben van és nem is csak a jövendő időben, ha-
nem a gyermekben, a kit nevelünk és anhak jelenében is. 
Ezért mondja Rousseau, sőt már Montaigne, hogy a gyermek-
ben meg kell érteni a gyermeket és respectálni kell. A ki 
félreismeri e gondolatot, az megrabolja a gyermeket, elpusz-
títja annak gyermekkorát, túltömve őt teherrel s munkával. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jövővel mit sem 
kell gondolnunk. A gyermekben tekinteni kell a gyermeket, 
de egyszersmind iparkodni kell, emberré nevelni őt; a neve-
lés legfőbb czélja: az embert emberré nevelni Az így nevelt 
ifjú nemcsak mint egyén lesz kiváló, hanem a társadalomnak 
is hasznos tagja lesz, mivel a társadalomnak éppen emberekre 
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van szüksége. Ezért tulajdonképen minden paedagogika soci-
ális paedagogika s így a „sociális* szó odabiggyesztése 
előttünk felesleges tautológiának tinik fel. A kiváló egyén & 
társadalomnak is kiváló tagja lesz. 

A mi a nevelés motívumait illeti, ezek Ziegler szerint 
igen sok tekintetben összeesnek annak czéljával. Már a kis 
gyermekben megvan az ösztön arra, hogy tanuljon s képezz* 
magát. E mellett ott van, mint a nevelést meghatározó motí-
vum, a tekintély és tisztelet gondolata, mely tekintély és tisz-
telet a képzett embereknek jut osztályrészül. E motívumok 
közé számítja Ziegler azt is, hogy az ember azalatt, a míg 
embert nevel, éppen úgy alkot, mint a mivész s ez által egy 
ideális műremeket igyekszik teremteni így vannak paedagogiai 
zsenik, a kiknek a nevelés éppen olyan nagy örömet okozr 
mint a művésznek a teremtés; kiknek a nevelés belső hiva-
tás, önczél s a kik éppen ezért nem is tudnának egyebek 
lenni, csak nevelők. Pl. Pestalozzi, Sokrates stb. E paedago-
giai erosból kell lenni minden nevelőben egy cseppnek, mert 
különben hivatala teherré válik s nevelése többé nem művé-
szet, hanem utált mesterség. 

Művének második főrészében a nevelés eszTcözeiröl beszél 
Ziegler és megkülönbözteti a testi, physieai, az intéllectuális 
nevelést, az akarat és érzelem nevelését, végül pedig az aesthetikai 
nevelést A testi nevelésénél különösen arra figyelmeztet, hogy a 
serdülő gyermeket ne tömjék túl munkával, mivel az ő tulajdon-
képeni eleme a játék, mely nem egyéb, mint a gyermek erő-
és szabadságérzetének nyilvánulása. De nevelő eszköz is a 
játék, mivel benne igen sokszor jelentkezik a gyermek kor-
mányzó és organisáló ösztöne. A játéknak e nevelési fontos-
ságát mind inkább és inkább kezdik belátni a lélektannal 
foglalkozók s már nem egy kitűnő munkát ismerünk, a mely 
a játszó gyermekkel foglakozik. Dicséret illeti Zieglert, hogy 
a játéknak e nevelő hatását oly nyomatékosan hangsúlyozza 
munkájában. A testi nevelés eszköze az úgynevezett kézimunka 
is és az érzéki szervek kiképzése, mely a szemléltető oktatás 
által történhetik a legkönnyebben. 

Az intellectuális nevelés keretében tárgyalja szerzőnk 1. 
az írás és olvasás tanítását, 2. a nyelvoktatást, 3. a mathematika 
tanítását, 4. a történet- és természettudományok tanítását. Az 
irás és olvasás tanításánál mindig szem előtt kell tartani, hogy 
mindkettő csak eszköz és pedig mechanikus és formális esz-
köz. Különösen elitéli Ziegler az íráshibákat hajhászó iskola-
mestereket. Az anyanyelv tanítására nézve azt jegyzi meg 
szerzőnk, hogy az anyanyelv grammatikáját csak olyan isko-

Digitized by Google 



T Á R C Z A . 1 7 5 

Iában kell különösebben tanítani, a melyikben semmiféle 
idegen nyelv nem taníttatik. A melyik iskolában azonban ide-
gen nyelvek is taníttatnak, az olyan iskolában az anyanyelv 
grammatikai tanítása nemcsak felesleges, de határozottan káros 
is. Latin, görög, franczia, német, angol grammatikával úgy is 
túl van nyomorítva a tanuló annyira, hogy egész szellemi 
élete a grammatikába fúlad. A hol tehát több nyelv taníttatik, 
teljesen elégséges, ha csak egy nyelven traktáltatik a grammatika. 

A mi a holt nyelvek kérdését illeti, erre nézve azt vallja, 
Ziegler, hogy a latin nyelv tanításától a latin dolgozatok ké-
szítése merőben kihagyandó s igazat ad Chamberlainnak, ki 
szerint iskoláink a latin nyelv dédelgetése által valóságos 
„sterilizáló intézetekké" váltak. A míg a latin nyelv tanítását 
utilistikus okok igazolják, addig a görög nyelv tanítása 
mellett csak idealistikus okok hozhatók fel. A görög nyelv 
ismerete önmagában értékes. A görög nyelv tudása nélkül lehet 
valaki művelt ember, mondja Ziegler s éppen ezért lassanként 
hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy görög nyelv nélkül való mű-
veltséget is el tudjunk képzelni. A mathematikai oktatást 
különösebben azért hangsúlyozza szerzőnk, mivel ez egy út a 
sok közül, melyek a phüosophiához vezetnek. A történelem 
tanításánál igen sok ideig abban a hiszemben voltak az embe-
rek (nálunk még ma is abban vannak I), hogy történelem alatt 
csak a politikai történelmet kell értenünk s éppen ezért a 
művelődéstörténetre igen kevés vagy éppen semmi gondot sem 
fordítottak. (Nálunk még ma sem fordítanak 1) A kettőt: poli-
tikai és cutturtörténetet arányosan kell tanítani, mert az ember 
egyfelől poUHkai lény, a mint már Aristoteles tcmítá, másfelől 
azonban inteUectuális lény is. A természettudományoknak in-
tensivebb oktatását sürgeti Ziegler. 

Ha áttekintünk a tantárgyak eme nagy számán, lehetet-
len nem látnunk, hogy míg a régi latin-iskolákban bizonyos 
egység uralkodott, addig a mai iskoláinkban az utraquismus 
uralkodik: a humanistikus és realistikus szakoknak egybe-
kapcsolása. Hol van tehát az a bizonyos egység, melyet a 
paedagogika követel? Az iskola nem ad egységes kiképzést, 
mivel nem kiképez, hanem csak előkészít a kiképzésre. Azt a 
bizonyos egységet tehát az ember iskolaévei után kell, hogy 
megszerezze. Mindazonáltal vagy ha úgy tetszik, éppen azért 
kell, hogy az egyes tárgyak egy bizonyos központ felé irá-
nyuljanak, hogy képesek legyenek egységes élet- és világ-
nézletet adni. Ezért szükséges, hogy minden tantárgyat bizo-
nyos philosophiai szellemben tanítsunk s ez csak úgy érhető 
el, ha a tanítók nem egyoldalú szakembereik csupán, nem 
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kicsinyeskedő specialisták, hanem phüosophiai képzettségű fér-
fiak. A tanítónak minden tanításában az egész iskolára kell 
gondolnia s az egész emberre. Az egységet tehát a phüosophiai 
szellemben való tanítás adja meg, a mely széUem a tanítót 
egységes személyiséggé teszi. 

Ha csak az intellectuális nevelést tartanék szem előtt, 
nevelésünk egyoldalú lenne; szükséges tehát nevelnünk az ember 
érzés éé akarat világát is. E czélra szolgál a vallásos és erkölcsi 
nevelés. A vallásos nevelés problémája egyik legnehezebb kér-
dése a paedagogikának; ezt bizonyítja már az is, hogy a val-
lástanítás, a mint Ziegler mondja, különösen felsőbb iskolák-
ban egészen miserabilis. Ennek egyik főoka az, hogy még a 
vallástanítás czéljával sem vagyunk tisztában. A vallásos érzés 
felébresztése nem az iskola, hanem a szülőiház s különösen 
éppen az anya feladata; nem hiába nevezi Pestalozzi az anyát 
közvetítőnek Isten és a gyermek között. E vallásos érzés fel-
ébresztésére a templom sem alkalmas, mivel a mi istentiszte-
letünk a felnőttek számára való első sorban s éppen ezért 
nem tartja szem előtt a gyermeki kedély szükségleteit. Éppen 
ezért helytelen dolog kényszeríteni a gyermeket a templomba 
menésre, mert ezáltal csak azt érjük el, hogy a templom és 
unalom associálódnak a zsenge gyermeki elmében s e gyer-
mekkorbeli associátio éreztetni fogja hatalmát a már felnőtt 
ember lelkében is. Elítélendő amaz általános szokás, mely 
szerint a gyermekeket az iskolában bizonyos gépies rend szerint 
imádkozásra kényszerítik. Az ilyen imádkozásuk nincs éppen 
semmiféle jó hatású, rossz azonban annál több. Az ilyen 
imádkozás opus operatum jelleggel fog bírni. E nézetet támo-
gatja egy olyan mély vallásos érzésű ember tekintélye, mint 
a milyen volt Schleiermacher* 

A probléma igazán a vallástanítás kérdésénél válik nehézzé. 
A keresztyén dogmatika a platóni és aristotelesi philosophia 
alapján épült fel. E két philosophia azonban rendre-rendre 
elveszté uralmát s helyébe a modern philosophia s modern 
természettudomány lép. Ekként a ker. dogmatika s a modern 
világnézlet között szakadás áll elő. Az már most a kérdés, 
hogy a gyerekeknek mégis a dogmatika alapján tanitsuk-e a 
keresztyén vallást? A r. kath. egyház helyzete könnyű: tanítja 
a maga hagyományos tanát és dogmáit. Igen sokan csak azt a 
kivezető utat látják, hogy el kell törölni az egész vallásokta-
tást. Legyen az az egyház s a lelkészek dolga. A vallás azon-
ban soctális tényező, történeti jelenség, társadalomképező s mint 
ilyent feltétlenül tanítani kell. A kérdés megoldása tehát ily 
módon alig lehetséges. A vallás nem hagyja a maga jogait, 
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de nem hagyja a tudoriiány sem. Ez ellentét megoldásán még 
sokat fogják törni fejüket philosophusok > és% theologusok: 
annyit azonban már most megjegyezhetünk, hogy az iskola 
talaján e probléma semmiképpen sem oldható meg. Bizonyos 
gyakorlati szabályok adhatók mégis, melyek mellett a probléma 
élessége bizonyos fokig tompítható. • Első sorban is legyen a 
tanító teljesen tisztában a vallás lényegével s ismerje a val-
lás philosophiáját. Továbbá ne legyen a vallástanítás szárazon 
dogmatikus; ezért Ziegler a káté tanítását sem tartja helyes 
dolognak. Mindenekelőtt pedig szükséges, hogy a tanító képes 
legyen beleélni magát az ó- és az új-testamentom világába 
és csak azt tanítsa a tanulóknak, a mi feltétlenül értékes. 
Szükséges továbbá a gyermeket az Ő naiv hitében meghagyni, 
a míg csak lehet. Mihelyt azonban ez a naiv hit eltűnt, szük-
séges a tanulót azonnal őszintén és nyíltan felvilágosítani, mert 
a vallástanításnál is az erkölcsi igazság és a tudományos 
őszinteség a fődolog. És végül óhajtandó, hogy a felsőbb 
osztályok tanulói több vallástörténetet tanuljanak, mert hiszen 
— mondja Ziegler — Zoroaster és Buddha vallásának is van-
nak értékes elemei. 

A vallásos nevelés kérdése önkényt vezet át az erkölcsi 
nevelés tárgyalására. Az erkölcsi nevelésnek legtöbb szolgá-
latot kétségtelenül a vallástanító tehet. Mert éppen az a ke-
resztyén vallás legfőbb értéke, hogy teljes mértékben erkölcsi 
vallás. A vallástanítón kívül azonban minden tanítónak arra 
kell törekednie, hogy tanítványaiban az erkölcsi érzéseket fel-

' ébreszsze, azokat erősítse. így mindjárt a világtörténet tanító-
jának nyílik bőséges alkalom az erkölcsi nevelésre; a történet 
ugyanis, a mint Schleiermacher mondá, nem egyéb, mint illus-
trált ethika. Az irodalomtörténet tanításánál pedig az egyes 
olvasmányok kijelölésében tartsuk mindig szem előtt az 
erkölcsi nevelést. Ha így fogjuk fel a dolgot, úgy nincsen szük-
ség külön erkölcstan tanítására. Az erkölcsi nevelés másik 
eszköze az erkölcsi szoktatás, valamint a jutalmazás és bün-
tetés. A jutalmazásban azonban mindig szigorúan vigyáznunk 
kell, hogy túlságosan ne fektessük erre a súlyt, mivel igen 
könnyen megtörténhetik, hogy a tanulók hozzászokva a juta-
lomhoz, csak a jutalom kedvéért teszik a jót. A büntetést is 
ne úgy alkalmazzuk, mintha az által megtorolni akarnánk, 
hanem úgy, mint a javításnak egyik eszközét. Mindig fonto-
lóra kell venni, hogy az iskola nem törvényszék s nem javító-
intézet. Az erkölcsi nevelés igen fontos eszköze az iskolában 
uralkodó jó szellem és erkölcsi milieu. Az iskolatársi és baráti 
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viszonynak nemcsak poesise van, hanem megbecsülhetetlen 
ethikai értéke is. 

Az inteUectuális, a vallási és erkölcsi nevelés mellett he-
lyet követel magának az aesthetikai nevelés is. Az aesthetikai 
nevelés egyik főeszköze a rajztanítás, mint a mely egészen 
alkalmas dolog arra, hogy bevezetésül szolgáljon a képző-
művészetekhez. A rajztanítás közben fejlődik szinérzékünk, 
megtanulunk művészien látni és szemlélni, erősödik megfigyelő-
képességünk, ügyesedik kezünk, hozzászokván, hogy csak 
eszünknek engedelmeskedjék s hú kifejezője legyen gondola-
tainknak. A rajz mellett fontos eszköze az aesthetikai neve-
lésnek a zene. Ez által kettős czélt érünk el: iskolázzuk han-
gunkat és képezzük hallásunkat. Végül meg kell említenünk 
a természet élvezésében való örömet, mint az aesthetikai neve-
lésnek egyik legfontosabb eszközét. 

Könyvének harmadik főrészében, arra a kérdésre keres 
feleletet Ziegler, hogy ki neveljen és ki neveltessék? 

Arra a kérdésre, hogy ki neveljen, első sorban azt kell 
felelnünk, hogy a szülők. Mivel azonban nem minden szülő 
képes gyermekeit nevelni, azért szükség van nyilvános és 
közös nevelésre. Mivel továbbá az egyes községek vagy egyes 
családok nem képesek iskolát tartani fenn, ezért a nevelés 
első sorban és főleg az állam feladata. Az állammal azonban 
e tekintetben igen erősen versenyezik az egyház. A nevelés 
állami féladat. A modern idők és felfogás az egyháznak neve-
lői, illetve oktató jogát mind inkább és inkább kétségbevon-
ják. Maga az igazi népnevelés is az egyházellenes felvilágo-
sodotságnak köszönhető. Szóval, Ziegler minden habozás nélkül 
mondja ki: az iskola ma az államé és nem az egyházé. Az 
úgynevezett magániskoláknak szerzőnk nem barátja, habár 
elismeri, hogy ilyen iskolák felállítására az egyeseknek joguk 
van. A simultan iskolák kérdésében pedig azt a felfogást 
vallja Ziegler, hogy a viszonyokhoz képest tényleg a simultan 
iskolák a legmegfelelőbbek, a simultan iskolák felekezeti val-
lásoktatással. 

Ha az iskolázás az állam feladata, akkor az állam fel-
adata a tanítók képzése is. Különösen a néptanítók oktatása 
szorul reformokra. Nem elég, ha a tanító a tárgyat tudja, 
hanem szükséges, hogy képes legyen tanítani is. 

Arra a kérdésre, hogy kit kell nevelni egészen rövid 
feleletet ad Ziegler: mindenkit. Nevelni kell a szegényeket és 
gazdagokat, a hülyéket, siketnémákat, vakokat, tehát nem 
csak az egészségeseket, hanem a testileg vagy szellemileg 
nyomorékokat is. Mivel pedig nem minden szülő hajlandó 
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gyermekeit neveltetni, ezért kényszeríteni kell őket erre. Az 
általános tankötelezettségnek szükségszerű következménye 
azonban az ingyenes tanítás. 

A mi az iskola-szervezetet illeti, szerzőnk határozott 
ellensége a nevelésügy centralisálásának, mivel a centralisatio 
végeredményében mindig buleaukratismusra vezet. A német-
országi iskolázásnak kritikája fejezi be e minden tekintetben 
érdekes és gondolatébresztő munkát, a melyet mélyreható 
fejtegetéséért ajánlunk nemcsak a paedagogusok, hanem a 
theologusok figyelmébe is. 

Kolozsvár. I f j . dr. Bartók György. 




