
Jézus Krisztus a nevelésnek elve. 

A „Paedagogiai Dolgozatok" I. kötetét a felekezeti lapok 
kritikája és pedig nemcsak a „Protestáns Szemlében," hanem 
az oly czéltudatosan és ügyesen szerkesztett „Katholikus Paeda-
gogia"-ban is rokonszenvesen fogadta különösen azért, mivel 
történeti, valamint elméleti felfogásomban határozottan érvényesül 
a keresztyén szempont. 

Kiki — igen természetesen — a maga szemüvegén nézi a 
világot s szinezi a „keresztyén" jelzőt is. 

Ε jelzőnek szentsége, valamint a megítéltetés igazvoltának 
érdeke erkölcsi kötelességemmé teszi a keresztyén jelzőnek 
alapja szerinti megvilágositását. Igazán keresztyéni csak 3-Zj cl 
mi Jézus Krisztusszerű. — Ezért is — midőn kegyelmi ajándék-
ként veszem, hogy az, a mire tapasztalataim és gondolkozásom 
utján mint életemet és elmélkedésemet alapjában mozgatóra el-
jutottam, hogy az lényege szerint a keresztyénivel egyezik, — 
örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy Jézust Krisztust, mint 
azon elvet tüntessem fel, mely az életet, a történetet és az a 
fölött való elmélkedést s igy a nevelés történetét és elméletét is 
alapjában meghatározza. 

A véletlen különös kedvezésének tartom, hogy ezen más 
lap számára szánt, de általa nem közölt czikkemmel éppen erről 
tehetek tanúságot és pedig azon szaklapban, melynek létesítése 
után pozsonyi tanároskodásom ideje alatt azért vágytam epedve, 
mivel az ily lapban láttam mindig a hazai tudományos theologia 
megteremtésének alapját. 

Ezen egyéni, azért is alárendelt jelentőségű okon kivül van 
azonban még egy sokkal fontosabb okom tanulmányom közlésére. 
Míg ugyanis még a közelmúltban az úgynevezett müveit ember 
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jó tónusához tartozott, hogy a modern haladás kábító magas-
latairól csak megvetőleg vagy legjobb esetben szánalommal és 
részvéttel tekintsen a keresztyénségre: addig a legújabb időben 
a „keresztyén" jelző az önérzetes gyűlölet jelszavává vált és oly 
pajzszsá, a mely mögé a haladást megakasztó, gyakran nagyon is 
önző, mindig uralomra vágyó tényezők vonulnak meg. 

Mi a keresztyén vallás ? Mi a keresztyén vallásban a lé-
nyeges, az állandó, a mi mégis a folytonos haladást követeli ? mi 
az, a mi ezen vallást, e vallás személyesítőjét, Jézus Krisztust a 
nevelésnek, a nevelés történetének és elméletének központjába 
helyezi ? Ezen kérdésekre felelnünk kell, ha az elitélő vagy 
magasztaló szólamok és jelszavak hullámzásának játékszereivé 
eszközeivé válni nem akarunk. 

Ily irányban kívánok tanulmányom közlésével másoknak is 
szolgálatjára lenni. 

A) ÁLTALÁNOS RÉSZ. 

I. J é z u s K r i s z t u s a n e v e l é s t ö r t é n e t é n e k e lve . 
Jézus Krisztus a nevelés történetnek központja, mivel ő 

képezi az emberiség történetének központját. Az ő fellépését 
megelőző történet ugyanis reá utal s az őt követő történet az ő 
benne testté vált elvnek fokonkénti érvényesítője. 

Mind azon törekvések, a melyek egy feltétlen értékben 
való megnyugvásra, boldogságra, boldogításra s igy az egyes 
ember és az emberi társadalom tökélyére irányultak s ezért is a 
nevelést is irányították: a Jézus Krisztus személyében és az 
általa hirdetett országban nyernek még csak értelmet, erőt és 
teljesülést. 

Már a fetischista érezte, hogy önmagában nem elégséges, bár 
még Istenét is a csakis személyére szorítkozó önző országának 
szolgálójává kívánta tenni. 

A schamanista az ő szűk országán kívül egg láthatatlan 
országot oly láthatatlan hatalmakkal ismert el, a melyek az ó' 
szűk országát, az ó" kívánságait meg-meg zavarják s mely 
hatalmakkal nem ő maga, hanem csakis egyes kiváló ügyes és 
értelmes egyéniségek tudnak elbánni. Az egyedi absolutismus 

3* 
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szűk országa legalább ily megzavartatás esetében már is tágúl: 
a schaman egy nálánál hatalmasabb elismert tekintély parancsának, 
rendelkezésének veti magát alá; s igy legalább időnként altruistikus 
rugót követ. 

A kalandos vándor kor állandósítja a vezér személyiségében 
e feltétlen tekintélyt s igy az altruistikus rugót. Az egyes még 
sajátos fetischéró'l is lemond a köznek, a vezérnek fetische (zászló) 
kedvéért s a láthatatlan túlnani ország tagjaivá megteszi legalább 
a vezért kíséretével, a mi által az egyes ember muló élete fölé 
helyezi annak halhatlan életét. 

A nomadismus véget vet a külső, csak a kaland, a megél-
hetés érdeke által egybetartott együttlétnek. A patriarcha, a páter 
familias őse szellemének hatalmában a vér szerint együvé tarto-
zókat állandóan, és a nem, valamint a munkafelosztás alapján 
tagoltan egyesíti; s maga is a családi traditio és a családi szo-
kásban érvényesülő, az ősök által hiven ápolt hatalmat elismerve, 
uralkodásában altruistikus rugót követ. Az egyes fölött a család, 
mint szervező hatalom áll ; — s a család egész élete fölött a 
páter familias által végzett rendes cultusban imádott és a család 
normális viszonyait biztosító ősök szellemei őrködnek. (Typikusan 
találjuk azt a chinai vallásban az oly mélységes taoismusával). 

Mig a nomadismus ezen alakja a sátorba viszen s a 
családi én alapján tagolja az élet fölött uralkodó képzetkört: 
addig a plastikai irányú áriái nomadismus inkább a szem előtt 
elterülő (ίδ — vid — olőa — Wissen — είδος — Idee) objectiv, 
természeti világot áldó és vészes hatásában vonatkoztatásban a 
jószághoz írja le, majd anthropomorphizálja s végre ethizálja 
(Vedákban), úgy hogy a schamani kaján, helyhez kötött termé-
szeti hatalmak állandóan és pedig mindenek felett uralkodó, 
küzdő, majd később a rendet, a törvényt, de a kegyelmet is 
érvényesítő és adományozó hatalmakká válnak. 

A nomadismus tehát egyrészt a tagolt családi élettél, a társa-
dalmi élet ezen termő és gazdag őssejtjével, a családi szokásban és 
traditioban a család fölött folyton őrködő és uralkodó atyai szellemi 
hatalommal; és másrészt a természetnek emberiesítésével és a termé-
szeti hatalomnak ethizálásával áldotta meg az emberiséget. 
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Λ földmivelés a családi ént a törzsi „én"-en át (már a 
nomadismus idejében) nemzeti énné tágítá — s a napban, a 
világosságban látta a létnek és a lét fejlesztő fennállásának 
alapját, szemben az éjnek, a sötétségnek léttagadó és pusztító 
hatalmával. 

A világosság a bátorságnak, az egyenességnek, a lelki 
tisztaságnak, az igaz szónak, a jó cselekedetnek s minden rossz 
ellen való küzdelemnek lett symbolumává, — ugy hogy az ere-
deti napisten is mindinkább szellemesült és az embernek egész 
élete a világosságért való küzdelemmé, Ahura-mazda cultu-
sává vált (Perzsa vallás). 

A földmives azonban éppen ugy, mint a nomád is nem 
csak a sátoron kívüli életet és munkásságot nézte, hanem ő is 
betekintett önmagába, saját szellemébe. Ráért szemlélődni külö-
nösen vénségében, a midőn immár a nehéz földmives munkát 
az ifjak végezték. A természet gazdagsága, a leigázott népnek 
igénybe vett munkaereje a contemplativ iránynak kedvezett és 
így feltűnt mindinkább a muló soknak elvonuló képe mögött a 
változhatlan, állandó egynek hatalmas gondolata, a mely az 
embert is egész lelki világával, lelke minden erejével ezen egy 
felé irányítá. Csak a Májának, a csalódásnak terméke a sok, 
a változó: fel kell azt ilyennek ismerni és ezzel elmerülni az 
Egyben (Brahmanismus). A sok, a változó, a mulandó nehezedik 
minden emberre, ennek körmozgásában (Samsara) mozgunk. 
Innen minden bűn és baj. Ezen súlyosan reánk nehezedő gon-
dolat szüli meg mi bennünk — látva a közös sorsot — a részvét, 
a könyörüld érzelmeit. Tűrhetővé kívánjuk tenni embertársaink, 
sőt élőtársaink sorsát addig is, mig a múlandóság ismerete 
alapján élőtársainkkal együtt egyéni létünket, sőt létünket is a 
Nirvanában megsemmisíthetjük. (Buddhismus.) 

A világosság ethikus erejével a sok és mulandó mögött rejlő 
egy, a melyből csak a Mája utján létesül a sok, s mely sok, 
ismét elmerül vagy megsemmisül az egyben, valamint más 
részt a múló, bűnös bajos életnek a könyörület utján való tűrhe-
tővé tétele: ezek a földmivelési korszaknak nagy vívmányai. 

Aegyptom conservatismusa kasztrendszerével az emberiség 
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fejlődési fokozataival járó vívmányokat mintegy egymás mellé 
helyezve megőrizte. Nem látjuk az elemek organikus áthatását, 
a kulturvívmányok nem olvadnak egybe egy szerves egészbe: a 
fetischismustól kezdve az ismeretlen egyig (Ammun) elhaladunk; 
mindegyik mellett megállhatunk a nélkül, hogy az egyik a 
másikra utalna. A kulturkincsek mechanikus synthesisével 
találkozunk. Nem változtat ezen ítéletünkön azon körülmény, 
hogy az egyes isten-alakokban állat, fetischi vonatkoztatásokat 
találunk; mivel ezek csak azt mutatják, hogy a régi kultur 
réteg hatott ugyan az ujabbra, de nem azt, hogy az ujabb át-
hatotta volna a régebbit, mivel a régibbel egészen magában is 
találkozunk. 

Uj csak az esoterikus vallásban van, a melynél tényleg az 
egynek képzete tisztán kialakul — de nem úgy, mint a Brahma-
nismusban vagy Buddhismusban mint a sokkal szemben 
negatív hatalmú,' hanem mint mindennek s így a soknak, a válto-
zónak is tulajdonképi lényege, s ez által annak teremtője és fenn-
tartója, a sok pedig mint annak megjelenítője. 

A görög nép az aegyptomi sphynxszerűen összeállított 
anyagot derült lelkületű, minden iránt fogékony, élesen szemlélő 
s közvetlenül érző szellemébe felolvasztá, hogy azt mint értékest 
(á'/a[)óv) tartalmának teljesen megfelelő alakban (χαλάν) plasti-
kailag előterjessze. Komor és komoly — majd elfeledett hát-
térről emelkednek le az emberi szellem életnek ezen elragadó 
szép virágai: magát ezen életet megnépesítve, szépítve, boldo-
gítva. A szellem és test életének egyensúlya s irányzataiban össz-
hangzata, a túlnan és innennek egybefolyása s ez alapokon az elő-
terjesztésre alkalmas minden igaz emberinek egyéni, társadalmi, 
művészi és tudományos téren való szép bemutatása: ez azon egyetlen 
kikeletszerű vívmány, a melylyel a görög szellem az emberiség 
kulturáját megajándékozta. 

A római nép Nagy Sándor csapásán járva egy nagy sza-
bású gondolattal gazdagítá az emberiséget: a világuralom gondola-
tával, mint a mely nem a nemzeteknek és a nemzetek szellemének meg-
szüntetésén, hanem azok egyéniségének elismerésén nyugodott. Csak a 
római praefectus személyisége és a közös katonaság és a köz-



39 

ponti közlekedést biztosító utak érezteték a leigázottal a függést, 
de máskülömben kímélte Róma a nemzeti intézményeket, a mint 
a maga Pantheonját ez intézmények elismerése jeléül az idegen 
népek isteneivel is benépesíté. — Ez elismerés azonban Rómá-
ban nem önzetlen, hanem önző volt; elismerte mindezt, mivel 
ez uton biztosítá uralkodását e népek fölött. Róma nagyságával 
szemben minden csak az eszköz színvonalára siilyedt alá. 

A zsidó nemzet nem aesthetikai, sem pedig jogi hatalmi 
szempont alkalmazásával kívánta államát és kulturkincsét szer-
vezni, hanem mély ethikai szempont alkalmazásával gyarapítá az 
emberiség kulturtőkéjét. A szentség és bűn hatalma járja át a 
nép lelkiismeretét s mélyíti a külső fényben és hatalomban az 
ígéret földjén Canaanban hatalmas földi királya által uralt kivá-
lasztott nép országának képét egy oly szellemi országnak képévé, 
a melynek ép úgy nincs nemzeti határa, mint nincs határa az 
Isten szentségének és az ember bűnösségének ; a mely ország-
nak uralkodója végre is a nép bűnét solidáritása, de ártat-
lansága tudatában viselő Messiás s mely országnak polgára az, 
a kinek szivében él Istennek törvénye s ki ezért is szívesen, 
szabadon teljesíti kultusként Istennek törvényeit. 

Igazságtalanok lennénk azonban az úgynevezett pogány 
nemzetekkel szemben, ha csakis azon kulturkincsét emlitenök 
meg, mely az illetők, nemzeti jellegét typikusan fejezi ki. — A 
zsidóknál is jeleztük a messiási ország azon szellemi alakját, 
mely a zsidó fejlődésnek prófétiai virágát képezte, s melyet a 
nemzet a próféták üldözésével megtagadott. — Voltak a többi 
nemzeteknél is még oly egyesek, kik a nemzeti korláton túl-
emelkedve a zsidó prófétákkal versenyeznek egy szellemi boldog 
békeországnak várásában. 

ATchong-Yong kegyes szerzője várja még csak azt a szentet, 
a kiben természetivé vált az isteni, ki szent, s kinek öröme a jó. 

A Vedák egyes énekeiben a szerző bűnöségének tudatában 
Isten kegyelmében nyugszik meg. 

A görög aesthetikai felfogást nem mutatja az orphikusok 
oly mélységes gondolatvilága, nem Heraklitnak nana (>tl nagy 
szabású, tulajdonkép az egységen belül való kölcsönhatás elvén 
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nyugvó egységes világnézete, nem Pythagorasnak a jónak szer-
vező erejére támaszkodó alkotása, nem Xenophanes erkölcsi 
feddő predikátiója; s egyenesen áttörte a szép előterjesztés or-
szágának határait Aechylos mély ethicismusa, Socratesnek nem 
tudási okvetlenkedése és lelkét teljesen megnyugtató, egyéni jel-
legű Daimonionja. A görög szellem fölé emelkedett Plató ideális 
tulnanja, a dr/.aioavvri-nek s a d/xa/og-nak meg csak várása s a 
görög ethnicismust legyőzte e földön is Stoanak Zeusje, άρεr>;-je s 
universalismusa,1) (ν.ατά cfvaiv, v.ca' αρετψ, -/.ατά τον ϋεόν ζ^ν.) 

Α római önző mutatós nemzeti eszmény mellett is érvé-
nyesült egy ezzel ellenkező irányzat és pedig ugyanakkor, midőn 
a császári absolutismus, illetőleg a köztársasági nihilismus által 
politikai tétlenségre elitélt társadalom az önzés elvét minden 
egyes emberre kiterjesztő és igy az atomizált társadalom fölött 
az eszközökkel nem törődő, illetőleg mindent egyformán eszköz-
nek tekintő stréberség győzedelmeskedett. — Ekkor pillantottak 
egyesek az ember lelkébe s elborzadtak az abban honoló bűntől 
(Seneca). Számosan kétségbe esetten lemondtak arról a remény-
ről, hogy az a hatalmas Róma képes lesz önmagán segíteni; a 
keletről egyenesen Júdeából várták a bűn és baj fölött győzedel-
meskedő messiást;2) s ismét mások egyenesen Istentől várják a 
valódi világállamnak egységes szervezését.3) Minden nemes 

4) Igen jellemzők Zénónak következő szavai, melyeket Plutarchos de 
Alex. for. I. 6. idéz: „az emberek akkor nem különülnek el egymástól álla-
mok és nemzetek szerint, nem élnek elkülönítő törvények által egymástól 
elválasztva, hanem mindenki mindenkiben honfit és polgártársat lát, úgy hogy 
egy élet, egy társadalmi rend fűzi egybe békésen legelő nyájként — mind-
nyáját." 

a) Suetonius Vita A'espas. 4. „Az egész keleten elterjedt ama régi és 
szilárd hit, hogy a sors végzése szerint ez időben Júdeából férfiak jönnek s 
ezek kezére kerül az uralkodás." 

Tacitus História V. 13. Számosan voltak arról meggyőződve, hogy a 
régi papikönyvekben meg van irva, hogy amaz időben a kelet emelkedik 
túlsúlyra, s Júdeából jőnek férfiak, kiknek kezére kerül az uralkodás." 

3) Cicero: de republ. III. ap. Lact. Inst. VI. 8: „Akkor majd minden-
korra minden népet az örök és változhatlan törvény fűzi egybe, s mindnyájak 
közös tanítója és ura egy lesz; Isten, ki eme törvényt feltalálta, felállította és 
szabályként elkészíté." 
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törekvés, nemes érzelem a keresztyén vallásban, Isten orszá-
gában, Krisztus személyében nyer magasabb értelmű teljesülést, 
jelentőséget és erőt. 

A keresztyén vallásban végességünk, bűnösségünk fölött 
győzedelmeskedett az isteni kegyelem alapján a mi bennünk is 
létező isteni és pedig mint sajátos isteni czélgondolat, a mely mint 
isteni, felöleli az egész emberiséget, a világot és pedig szerves 
egységében, mint sajátos pedig szervként szolgálja az egészet és 
igy a mást is és pedig ugy, hogy önmagát sajátosságában lehe-
tőleg tökéletesbíti. Éppen ezért boldogítva boldog is. 

Meg van itt a fetischistának önmagában való tehetetlenségi, 
érzete a keresztyén ember végességének és bűnösségének tuda-
tában; meg van a scliamannek láthatatlan országa a jóságos 
Isten végtelen kegyelmi országában; meg van a kalandos kor 
altruistikus rugója, de nem a félelemben, hanem a szeretetben 
gyökerezve; meg van a nómádnak családi kultusa nemcsak a 
joságos mennyei atyában, hanem a családi életnek, mint a tár-
sadalmi élet őssejtjének szentségében, s meg van a nomádnak 
a természetre vonatkozó istenítő, isteni ténykedést symbolizáló 
költői felfogása, ama keresztyéni tudatban, hogy Isten minden 
mindenekben s hogy maga a természet is vágyódik Istenben 
való megdicsőültetésére; meg van a földmivesnek ethisalt nap-
kultusa, a mennyiben az isteni világosságnak erejében (φως, λόγος 
ζω/.) a tiszta érzületet és az ennek megfelelő egyenes, igaz szót és jó 
cselekedetet követeli; meg van a Brahmannak egyje, a melybe azon-
ban az ember egyéni voltában nem megsemmisülve, hanem új élet-
erőt nyerve merül el; meg van a Buddhista részvéte, könyörülete, 
csak hogy levetve passiv természetét positiv alakjában, mint a 
mindeneket sajátosságában elismerő, fejlesztő szeretet, a mely az 
egyben nem semmisíti meg az embert, hanem minden embert 
boldogságra viszen; -— meg van Aegyptomnak Ammunja — a 
mindeneket egységesen átható, de nem külsőleg, mechanice az 
egyeseket egymáshoz fűző immanens Isten tudatában; s meg 
van a görög eszmény is az előterjesztő cselekvény követelése: az 
Istenben, mint szeretetben nyugvó boldogságnak szükségszerű 
előterjesztése; csak hogy nem elfödve a bűn mélységét szóra-
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kozás és gyönyörködtetés végett, hanem a bűn ellen az isteni 
kegyelem alapján folytatott nehéz és komoly küzdelemben győ-
zedelmeskedve közös építés végett. 

Meg van a római világállam eszménye is, csak hogy ez 
a civitas Deivé tágult, mely az egyes nemzeteket, valamint azok 
egyéneit nem eszközként, hanem az isteni szellemet sajátosan 
kifejező, tehát végtelen s önértékű szervként ismeri el s igyek-
szik azokat sajátosságukban fejleszteni is. Az önző és mutatós 
hatalom szelleme helyébe a mást elismerő, a mást is fejlesztő 
szeretet szelleme lépett. 

S meg van végre a zsidó nép szellemi kincse is. Itt is 
Isten a törvényhozó, itt is kívánjuk a törvény teljesítését. Isten 
azonban nem külső törvényt hoz, hanem kinek-kinek szivében 
él mint eszmény. Az isteni törvény teljesítése sem a kényszer, a 
törvényszerűség jellegével bír, hanem szívből és éppen azért 
szabadon történik. S végre az ország is, mely Izrael közfelfogása 
szerint csak Izrael nemzetére szorítkozik — mint a „άγιοι"-ok 
szellemi országa egyes próféták szellemében is elvileg határt 
nem ismer. A prófétáknak szellemi országa, szellemi cultusa, 
valamint szellemi messiása a keresztyén vallásban nyert való-
ságot. 

A Taoismus szentje Krisztusban és az ő szellemében vezé-
reltekben lép elibénk. A Vedák bűn- és kegyelmi tudata a 
keresztyénnek alaphangulata. Heraklit levésének elve az orga-
nikus fejlődés és a szeretet elvében dicsőül meg. Pythagoras 
intentiója annak alakítgatása és alakoskodása nélkül valósul 
meg. Xenophanes feddő beszédei nem a fölény éreztetésével, 
sem a gúny csipősségével, hanem a szeretet szerénységében nyer-
nek erőt. Aeschylos eszméi nemzeti ruházat nélkül lépnek egész 
komolyságukban elibénk. Sokrates nemtudása ethikai mélységet 
nyer a bűn és végesség tudatában s a fogalom (επιστημή) helyébe 
a kegyelem lép. Sokrates negativ jellegű Daemonionja a hivatás 
érzetben megnyilatkozó isteni czélgondolat positive alkotó erejé-
ben érvényesül. Plató ideális túlnanját, a túlnannak gondolatát 
is az örök életnek és mindenütt jelenlevő Isten országának esz-
méje váltja fel; s adr/atóg-nak, a normális istenes embernek képe 
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megvalósult Krisztusban. Stoa Zeuse a mindenséget létesítő', 
teremtő, fontartó szeretetnek szelleme, mely az igaz «ρ^τ^-nek 
alapja s az igaz és őszinte universalismusnak biztosítója. Seneca 
pessimismusa a kegyelem erejében apotheosissá és eredményé-
ben optimismussá válik s Suetonius és Tacitus reménye teljesült 
Jézus Krisztusban. 

így tehát tényleg mind azon törekvések, a melyek egy fel-
tétlen értékben való megnyugvásra, boldogságra, boldogításra s 
így az egyes ember és az emberi társadalom tökélyére irányul-
tak: a Jézus Krisztusban és az általa hirdetett országban nyer-
nek még csak értelmet, erőt és teljesülést. 

Themánk érdeke valamint logikája megkívánná, hogy a 
Krisztus utáni történeti fejlődéssel is igazoljam Jézus személyi-
ségének és tanainak elvi, teremtő jelentőségét. Ezt egy más 
alkalomra tartom fönn magamnak, annál is inkább mivel ennek 
kimutatása feltételezi azon kérdés tisztázását, hogy ki volt 
Jézus Krisztus, mi az ő lényege, melyik az erő, a mely vallás-
erkölcsi jellemet szükségszerűleg teremt s így Krisztus központi 
jelentőségét biztosítja. IIa ezen kérdést történetileg, a történeti 
okmányok valamint az azokhoz közvetlenül fűződő problémák 
bevonásával tisztáztuk: úgy közvetve feleletet nyerünk ama 
későbbre fönntartott kérdésre is, a mennyiben az előterjesztett-
ben fel fogjuk ismerni azon erőket, a melyek a jelent is hatá-
sosan s áldásosán mozgatják. 

Mielőtt feladatom ezen különöS részére rátérnék: még az 
általános rész keretén belül a nevelés elméletének szempontjából 
is kívánom igazolni a christocentricus álláspontot. 

II. J é z u s K r i s z t u s a n e v e l é s e l m é l e t é n e k 
k ö z p o n t j a . 

A kérdésnek történet utján való igazolásában csak azon 
esetben nyugodhatunk meg teljesen, ha a nevelés elméletének 
czélja, s így mozgató elve is egyezik a nevelés történetének köz-
pontjával. 

Ez megkívánja azt, hogy nevelési elméletünk czéljának 
legalább vázlatos ismertetését adjuk. 
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Nevelés elméletünk értelmében a nevelésnek feladata azon 
ön- és ezéltudatos munkásságban áll, amelynek alapján az egyes 
ember a tiszta éniség álláspontjára emelkedik vagyis vallás-
erkölcsi jellemmé fejlődik. A nevelés czélja tehát a tiszta éniség 
álláspontjára való felemelkedés, vagyis vallás-erkölcsi jellemmé 
való fejlődés. 

A tiszta éniség az érzéki éniségnek és a történeti éniség-
nek ellentétei fölé emelkedik és pedig úgy, hogy azokat igaz 
mozzanataik szerint egy magasabb egységbe összefoglalja. 

Az érzéki én önző; a történeti pedig az egyesnek önértékéről 
mond le; az első csak önmagában lát czélt, minden másban csak 
eszközt: mig a történeti éniség álláspontján álló ember a közöst 
tekinti czélnak, melylyel szemben minden egyes eszközi jelentő-
ségre sülyed le. A hasznos amott az igazán jó; mig itt a köz-
nek megfelelő a jogos. Azért is theoretikai tekintetben amott 
az egyesek iránt érdeklődünk, a melyeket az aesthetikai schema 
(tér és idő) és a képzelet szerint kötünk egybe: mig itt az 
általános, a közös, a fogalom, a törvény iránt érdeklődünk, a 
melyet az értelem a logika törvényei szerint kapcsol egybe, 
illetőleg rendel alá. Amott az inductio, i t t a deductio viszi egy-
oldalulag a szerepet. Gyakorlati tekintetben önző rugókkal, az 
önkény és a véletlenség alakjában találkozunk ott, mig itt 
altruistikus rugókkal, a melyek a törvényben megmerevült köz-
akarat szerint tájékozódnak, deliberatio utján válnak hatókká 
(u. n. szabad akarat). 

Hangulat, állapot tekintetében amott a függetlenségnek, itt 
a függésnek, amott a korlátlan szabadságnak, itt a kötöttségnek, 
a szolgaságnak érzelmei uralkodnak. 

A tiszta éniség álláspontján mi az egyes és a történeti én 
fölé emelkedünk azon „Én"-hez, ' a ki minden egyesnek 
és minden történeti hatalomnak, a mindenségnek teremtője, 
fenntartója, a ki minden tökélynek gondolt és valódi egysége; 
ki ezért egyes egyedül mondható jónak; s kiben egyedül nyugod-
hatik meg szivünk. 

Az ő benne létező végtelen gazdaság csakis végetlen számú 
egyesekben végetlen fejlődésben nyerhet megközelítő külső alakot, 
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és pedig csak ugy, hogy ha ezen fejlődő universumot egy 
szellem, az isteni szellem mint organisaló, s ezért individualizáló 
erő hatja át. 

De nem csak Isten végtelen gazdagsága kívánja a végetlen 
számú egyeseknek végetlen fejlődésben való egységes individua-
lizálását, hanem a tér és idő által feltételezettnek léte is kívánja 
ugyan ezt. Csak az létezik valóban, a mi a kölcsönhatás viszo-
nyában van. Kölcsönhatás nélkül nincs lét. A mire nem lehet 
hatni, a mi a hatásra nem hat vissza: — az nincs. — Egyenlő 
egymásra nem hat; csak a sajátosok hatnak egymásra; hathat-
nak pedig egymásra csak egy egységen belül, csak a külömbözó'k-
ben létező közös alapján: így tehát viszont a végetlen számú 
egyesek, mint létezők, mint kölcsönhatók utalnak a mindenséget 
összetartó, egységes isteni szellemre. Ezen egyeseknek tényleges 
fejlődése pedig azt mutatja, hogy az egyes organismusok minél 
fejlödöttebbek: annál inkább individualizálódnak, annál inkább 
válnak egy számos szervek egységét alkotó organismusnak 
sajátos, mással nem pótolható és ezért feltétlen értékű szer-
veivé. A fejlődés a physikai, valamint az erkölcsi életben a szer-
vezet minél gazdagabb egyéniesülésében áll. Míg tehát az egyesek 
léte, vagyis kölcsönhatása a mindeneket egybetartó egységet, 
mint a kölcsönhatás lehetőségének feltételét kívánja: addig a 
fejlődő egység a folytonos individualizálást, 3JZ3JZ cl végetlen 
számú egyeseket. így tehát a mi álláspontunkon amaz ellentétet, 
a mely az egyes és egész felfogása közt az érzéki és másrészt 
a történeti éniség álláspontján létezik — mi nem ismerjük el; 
sőt ellenkezőleg az egyes mint egyéniség s másrészt az egész, 
mint szervezet egymásra utalnak, correlat fogalmak, a melyek a 
tökély és érték szempontjából annál magasabbra emelkednek, 
minél inkább individualizálódik a szervezet, s minél inkább van 
viszont az individuum az egésznek szelleme által, — de sajá-
tosan — az ő sajátos természete alapján meghatározva. 

Nincs ezen állásponton csak is eszköz, minden sajátos 
értékénél fogva önczél, s minden éppen ezen sajátossága fejlesz-
tésével szolgálja a mást, az egészet. 

Hasznos (érzéki jó) tényleg minden egyes a másra nézve, 
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egyik a másiknak jogkörébe nem avatkozik (történeti én): de 
sem a hasznosság, sem a jogosság vagy a törvényszerűség nincs 
elvként elismerve: hasznos csak azért, mivel az egyéni fokozás 
az egésznek javára szolgál, s mivel az egésznek szelleme, a 
kölcsönösen egymást támogató szeretetnek szelleme más sajátos-
ságának elismerését és fejlesztését épp ugy kívánja, mint azt 
magunk számára megkívánjuk. 

Nem a hasznos, nem a jogos a gondolkozás, érzés, akarás, 
és cselekvésnek elve, hanem a jó, a mint az Istenben és pedig 
a mindeneket teremtő', fenntartó, saját országában fejlesztő 
szeretet Istenében van. Ezen jónak csak természetes követel-
ménye a hasznos és a jogos. 

Szellemünk theoretikai iránya is győzedelmeskedik az 
egyesek szemlélésének és másrészt az általánosak gondolásának 
ellentéte fölött. A szemlélés és gondolkozás, avagy az érzékek 
és az értelem ellentétei megszűnnek a mint mi az észszel 
keressük az egyesek sajátos czéljait. Az egyesek czéljait ugyanis 
csakis azon egyesek sajátos fejlődésének legszigorúbb szemlélése, 
érzékelése alapján s másrészt az értelmi functio utján nyerjük 
meg, a mely összehasonlítás segítségével határozhatja meg az 
egyesek sajátosságát; ezt pedig az értelem csak ugy teheti meg, 
ha azokat egy szerves egészbe, az általánosba helyezi. Ezen 
genetikai és összehasonlító az egyesnek sajátos czélját, feladatát 
kutató módszer épp ugy használja az inductiv, mint a deductiv 
módszert (a melyeknek egyenkénti kizárólagos használása 
külömben is psychologiai nonsens). 

Gyakorlati szempontból sincs értelme az egoistikus és 
altruistikus rugók szembesítésének, hisz a mily arányban dol-
gozik az egyes ember önmaga tökéletesbítésén, a mily arányban 
igyekszik sajátos czélgondolatját tudatra emelni és önmagában 
fejleszteni, vagyis a mily arányban él valaki az ő sajátos hiva-
tásának: oly arányban szolgálja az egészet és már az egész 
által is a mást. Továbbá pedig a mily mértékben kívánja az 
egyes azt, hogy az ő egyéniségét ismerje el a más, s táplálja, 
fejleszsze az ő egyéniségét is az egész (egoismus); épp oly 
mértékben ismeri el az illető a másban is annak egyéniségét 
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s igyekszik a maga részéről az egészet és az egésznek szellemé-
ben a mást is sajátosságában táplálni és fejleszteni (altruismus). 
Az önkény és a törvény szemelőtt tartása melletti deliberation 
nyugvó úgynevezett szabad akaratnak, ezen subjectivismus és 
objectivismusnak ellentéte is megszűnik a tiszta éniség állás-
pontján, a mennyiben ez állásponton nem a külső törvény, 
hanem igenis önönmagunk akarunk, de nem véletlen, hanem az 
egész szempontjából kivánt sajátos lényegünk szerint, a mely 
reánk nézve mint a mi jobb énünk-cselekvésünk törvényét jelezi, 
de nem mint kivülöttünk létezőt, hanem, mint empirikus 
énünkkel teljesen egybeforrottat. Az önkény és a kényszerűség 
ellentétei helyébe lép a belső szükségszerűség: ezen ethikai 
determinismus, a mely nem egyébb mint jobb énünk, igazi ter-
mészetünk, tehát igazán szabad ténykedésünk érvényesülése. 

Az alaphangulat dolgában is kiemelkedünk a függetlenség 
álmodott állapotából, a mely tulajdonképpen az atomusnak 
lebegő, minden külső hatásnak alávetett állapota, valamint a 
függésnek kötöttségi állapotából és feljutunk az önállóságnak 
önérzetes és mégis szerénységgel járó állapotára, hangulatára. 
Benn van az önállóságban is a függés és függetlenség mint 
függés, a mennyiben mi mint önállóak az egésznek vagyunk 
szervei, az egésznek szellemétől és ennek czélttételező, a mi 
sajátos hivatásunkat, az egészben elfoglalt helyünket tételező 
hatalmától függésben érezzük magunkat; de mint függetlenség 
is, a mennyiben éppen ezen czélgondolat alapján (a mely 
énünkkel, mint nemesebb énünk összeforr) akarunk, cselekszünk 
s így a környezet, a külső tényezők, törvény, parancs indítá-
saival szemben szabadoknak, mind ettől függetleneknek tudjuk 
magunkat. 

A metaphysikai és az erkölcsi életnek számos ellentétei 
ezen magaslatról nézve azokat harmonikusan egybeolvadnak. 
Változás és állandóság, sok és egy, függés és függetlenség, deter-
minismés és Indeterminismus, kötöttség és szabadság, vallásos-
ság és erkölcsösség egy és ugyanazt jelölik, jellemzik; csakis a 
szempont külömbözik; nevezetesen a szerint a mint azt az egész 
vagy az egyes szempontjából nézzük. 
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Ezen ellentétek közül minket e helyen csak is a vallásinak 
és erkölcsinek ellentéte érdekel közelebb és pedig azért, mivel a 
tiszta éniség álláspontjára való emelkedést a valláserkölcsi jellem 
fejlődésével azonosítottuk. 

Jellem ott van, a hol az akarás és cselekvés következetes-
ségével találkozunk. 

Szolgai a jellem akkor, ha ezen akarás és cselekvésnek 
indító oka a külső, kényszerűleg ható körülményekben (akár 
egyes, akár történeti személyiségekben rejlik); szabad ellenben, 
ha az akarásnak és cselekvésnek indító oka magában az akaró-
ban, annak sajátos természetében rejlik. (A sajátos természetnek 
megfelelő mozgás (motio) szabad mozgás.) 

Erkölcsivé válik a jellem, ha a motiváló benső erő nem 
az egyes ember érzéki természete (physikai determinismus), sem 
pedig a történeti hatalmakkal szemben érvényesülő hódolat és 
engedelmesség szelleme, hanem az egyesben természetivé vált 
jó, az a sajátos jobb én, a mely benső szükségszerűséggel érvé-
nyesül akarásunkban és cselekvésünkben (ethikai determinismus). 
Ha ezen jobb énünk nem valami muló, illusioszerű erő, hanem 
legreálisabb, mert személyiségünk eredő forrásában, egyéni lénye-
günkben tett tapasztalatunknak egyazonos és feltétlen erővel 
érvényesülő ténye: ugy eme feltétlenséggel ténykedő személyi 
erőnek a forrását nem önmagunkban, hanem a feltétlen, a vég-
telen lényben: Istenben keressük. Egyéniségünkben, lényegünkben 
Isten által meghatározottaknak tudjuk magunkat; tudjuk azt, 
hogy éppen egyéni sajátos voltunkban a létesítendő Isten orszá-
gának egy-egy czélgondolatját képviseljük, hogy éppen ezen 
sajátos isteni czélgondolat ad nékünk értéket ugy, hogy Isten 
kegyelméből vagyunk, a mik vagyunk, s hogy ezért is Istentől 
való feltétlen függésérzésünkben leljük meg igaz énünket, ethisalt 
egyéniségünket, személyiségünket s így igaz életünket, meg-
nyugvásunkat és boldogságunkat. Midőn ezen függésérzetünkben 
éljük személyi életünket vallásosak vagyunk; s midőn egyénisé-
günkkel összeforrott isteni czélgondolat személyi életünk feltét-
lenül vezérlő elve vallásos jellemek vagyunk. 

Ugy látszik, hogy a vallásos jellem az erkölcsi jelemmel 
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ellenkezésbeu vau, a mennyiben amabban a függés érzés, itt 
pedig a szabadságérzés a határozó. A tiszta éniség álláspontján 
azonban ezen ellenkezés teljesen megszűnik és pedig azért, 
mivel az az isteni, a melytől függünk nincs kivülöttünk, minket 
nem külsőleg meghatározó erő, hanem mi bennünk van és 
pedig mint a mi egyéniségünkkel, sajátosságunkkal egybeforrott, 
azt ethisáló erő, ugy hogy éppen ezen isteniben bírjuk személyi-
ségünk alapját. Személyiségünk szabad érvényesülése e szerint 
nem egyébb mint Istentől való függésérzetünk gyakorlati téte-
lezése. Minél inkább függünk egyéniségünk érvényesítésében isteni 
czélgondolatunktól, annál szabadabbak vagyunk a világtól, mert 
annál inkább érvényesítjük sajátos személyiségünket. Minél 
élénkebb vallási függésérzésünk, annál hatalmasabb erkölcsi 
szabadságunk érzése. A tiszta éniség álláspontján nincs tehát 
ellenkezés a vallás és az erkölcs, a függés és a szabadság 
között. Mind ezek correlat egymást fokozó, tápláló lelki irány-
zatok, alapjukban egyek s csak a szempont szerint külömböznek 
egymástól, a mint ugyanis azokat a forrás vagy a lefolyás, az 
erő vagy érvényesülése szempontjából nézzük. 

Midőn ezért is vallás-erkölcsi jellemről beszélünk: a jellemet 
meg nem osztjuk, épp oly kevéssé, mint meg nem osztottuk a 
tiszta éniség álláspontján állót, midőn azt az egész és az egyes 
szempontja alá helyeztük. A tiszta éniség állásponján az egészről 
mondott megfelel a vallásinak s a szervről mondott az erkölcsinek. 
Mig amott a természettudomány, addig itt a vallás és az ethika 
köréből vett terminusokkal jelezzük a substantialiter egyazonost. 

A kérdés már most az, hogy nevelés elméletünk ezen moz-
gató elvének, czéljának megfelel-e a keresztyén vallás, s hogy 
nevezetesen Jézus Krisztus személyisége, az ő élete, tana neve-
lési elméletünk központjába helyezkedhetik-e, s hogy feltaláljuk-e 
ezen személyiségben, az ő tanaiban azon mozgató erőket, a 
melyek a jelent is állandóan meghatározzák. 

Ezen kérdésre igyekszünk megfelelni dolgozatunk második 
részében. 

I)r. Schneller István, 
kolozsvári egyetemi lanár. 
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