
Az iskolai fegyelem  és a fegyelmezés  kérdése.*) 

í. 

Az iskola nevelő és oldató célját csak úgy éri el, ha növendé* 
kei megtartják törvényeit, előírásait, szabályzatát. Az iskola szabálvza* 
tának megtartása : a fegyelem.  Ebből láthatjuk, hogy az iskolai fegye* 
lem nem cél, hanem eszköz a nevelés és oktatás szolgálatában. — 
Hibás tehát az a törekvés, amely az iskolai fegyelmet  csak önmagáért 
üzi. Az ilyen elgondolás katonai  fegyelmet  eredményez és nem éri 
el az iskola nagy pedagógiai törekvéseit. Az iskolában nem katonai, 
hanem bizonyos fokig  önkéntes  fegyelemre  van szükság. A mai idők 
erősen hajlanak arra, hogy az iskolába is a katonai fegyelmet  vezes' 
sék be. Ne feledjük  el azonban azt, hogy a katonai fegyelem  már 
megnevelt  embereket tételez fel.1)  Ezért nem sokat magyaráz, hanem 
az előirt szabályok megtartását egyszerűen megköveteli. — A katonai 
intézmény ezt megteheti, de az iskola, amelynek főfeladata  a nevelés* 
nem. Az iskolának rá kell nevelnie növendékeit a szabályok megtar* 
tására. — Nem szabad felednünk  azt sem, hogy a katonai fegyelmet 
azok tudják öntudatosan értékelni és megtartani, akik az iskolai fegye* 
lemre ránevelődtek. A kétféle  fegyelemnek  harmonikus egységbe kell 
olvadnia. — 

Az iskolai fegyelem  tehát kettős pilléren nyugszik : az iskola 
szabályzatán és a tanulók egyéni belátásán. Ha e kettő összeolvad, 
akkor alakul ki a hrlvcs iskolai fegyelem.  — 

2. 

A tanulókban még kevés a belátás, az önálló gondolkozás, sokak* 
ban megvan a született, öröklött vagy környezettől kapott gátlás a sza* 
bályok megtartására vonatkozólag. Az ilyeneket ezért rá kell nevelnünk 
az iskolai szabályok megtartására. Ezt a ránevelést nevezzük fegyel* 

*) Nevelési tárgyú értekezleten elhangzott felolvasás. 



mezesnek. Az eredményt fegyelemnek.  Ezt a nevelői ráhatást a leg-
jobban a tanitvány latin neve : a discipnlus fejezi  ki. — Ez a szó a 
mester, a tanító nevelő eredményét, a tanitvány lelkének a mester el-
gondolása szerinti átalakulását jelenti. 

3. 

A fcgyelmc/.csnck,  már a mondottak alapján is, azok a helyes 
eszközei, melyek a tanitvány értelmi belátását, lelki hajlékonyságát, 
érzelmi életét, egyszóval emberséget veszik igénybe. Ezért, szemben 
a szokványos pedagógiai módszerekkel, elsősorban ezeket az cszközö-
ket tárgyaljuk. — Ezek között is első helyen állanak a fegyelmezés 
értelmi  eszközei : a felvilágosítás-beszélgetés,  tanítás. (A többi eszkö-
zök is csak ezen keresztül hatnak igazán.2) 

a) Feladatunk, hogy a tanitvány belássa a rend és törvény értei* 
mét, mélységeit és igy meggyőződésből fogadja  cl azokat, mint szá-
mára szükséges javakat a tökéletesebb, eszményibb ember kialakítására, 
önmaga boldugulásán dolgozik tehát, ha az intézet törvényeit meg-
tartja. — Â bíróságok elé került fiatal  bűnözők legtöbbje, nem tudja, 
miért kellett volna megtartania a törvényt.3) A legtöbben a büntetést 
látják a törvény mögött és nem az ember tökéletesítését célzó törek-
vését. Ezért van szükség az alkalmi  felvilágosításra  (beszélgető taní-
tásra). Igen jó példa erre Tomka Ágoston S. J . „Miket beszéltem 
diákjaimmal a jó Istenről ?" c. müve. Ilyen alkalmi felvilágosításra  van 
szükség .17. egyes törvényszegések megbeszélésénél is. Erre törekszik 
ma a rendszeres  tanitás is, a munkaiskola elve : a kérdezvc-fclelő 
módszer. Ezen oktatások alkalmával arra kell törekednünk, hogy nö-
vendékeink belássák a nagy összefüggéseket  törvény, világrend (iskola-
rend) cs ember között. így tanításunk az értelmi fegyelmezéssel  hozzá-
járul az iskola önkéntes fegyelmének  kialakításához. 

b) A fegyelmezés  következő eszköze az érzelmi élet vonalán : 
a nevelő szuggesztív hatása. A gyermeki lélek fogékony.  Képzelete 
csapong, érzelmi világa mély, különösen a 7— 12 éves korig (15 éves 
korában alábbhagy). A nevelő kihasználhatja ezt a természetes adott-
ságot, és megjelenésével, tekintetével, hangjával öntsön önbizalmat a 
diákba. Vannak, akik azzal amik, akaratlanul is hatnak, mig mások 
kénytelenek befolyásukat  mindig mesterséges eszközökkel támogatni".4) 
Vannak, akik már puszta megjelenésükkel kitűnően fegyelmeznek.  — 
Mások viszont zordságukkal, elő tilalomfa  tekintetükkel letörik a gyer-
mekben az önbizalmat és igv lerontják épp azt, amit akarnának : az 
észszerű fegyelmet.  — 



A szuggesztív módon felkeltett  érzelmek fegyelmező  eszközeként 
első helyen áll a tisztelet/')  Nem a szolgai, hanem a tanár egyéni 
kiválóságain alapuló tisztelet. Sok tanulót a tanára iránti tisztelet óv 
meg a fegyelem  megsértésétől. A külső tiszteletadás belső önkéntes-
sége, melyet a tanár egyéni értéke vált ki, a helyes fegyelem  záloga. 
A tisztelettel szoros kapcsolatban áll a tekintéllyel  való fegyelmezés. 
A tekintély a tanár jellem, tudás és izlés (ruházkodás) fölényén  alap-
szik.6) Korunkban megromlott a tekintély-tisztelet. Különösen sokat 
ártanak a világnézeti és politikai harcokban szélnek eresztett megjegyzé-
sek, lekicsinylő birálatók, durva elszólások, amelyek nia a diákság lelki-
világához is eljutnak. Gondoljunk népi Íróinkra, akiket intézményesen 
olvasnak diákjaink. (Minden téren küzdenünk kell a tekintély helyre-
állításáért). És nem eíégcdhetünk meg az isteni tekintélyre való hivat-
kozással, hanem emellett törekednünk kell az egyéni tulajdonságokon 
alapuló tekintélyre is. Kívánjuk meg a fekintély-tisztetet  külső meg-
nyilvánulását is. — 

A harmadik szuggesztív fegyelmezési  eszköz : a szeretet,  ennek 
érzületét rokonszenvvel vagy jóindulattal ébreszthetjük fel.  Nem érzel-
géssel érjük el. hanem komoly érdeklődéssel tanítványaink minden 
apró ügye iránt. Nevessünk velük, de rajtuk soha. Azt is meg kell 
jegyeznünk, hogv a népszerűséget hajhászó nevelő sohasem lesz azzá, 
hanem elveszti tekintélyét. Rokonszenvünk legyen általános, kerülje a 
„kedvencek" rendszerét. Az a tanár, aki felkeltette  diákjainak rokon-
szenvét, értékes fegyelmezési  eszköz birtokába jutoft. 

Fegyelmezhetünk jutalmazással  is, ami kellemes érzéseket éb-
reszt, ösztökél a jócselekedetre és igy a fegyelmet  elősegíti. A jutalom 
(könyv, pénz, szentkép, stb.) inkább kisebb gyermekeknél alkalmazható, 
a nagyobbaknál viszont az erkölcsi elismerés. Rá kell nevelnünk azon-
ban az ifjúságot  arra, hogy a jót és áldozatot ne földi  elismerésért, 
Isten kedvéért tegye. — 

Fegyelmezhetünk a példa  vonzó, szuggesztív erejével is. — Az 
ifjúban  nagy hajlam van az utánzásra. A példaadás ne csinált, hanem 
önkéntes legyen. Tanítványaink hamar észreveszik a mcstcfkélt  példa-
adás!, és akkor a jó példa is romboló hatásúvá lesz. 

Kiváló fegyelmezési  eszköz még a felügyelet.  A tanár jelenléte 
megakadályoz minden fegyelemsértést.  Ez a preventiv nevelés Don 
Bosco elve. A legtöbb törvényszegés a felügyelet  hiánya, miatt törté-
nik. A felügyelet  a jóbarát együttléte legyen és ne zárjon ki a tanít-
ványok részére bizonyos szabadságot. Minden felügyelet  mellett arra 
kell törekednünk, hogy az erkölcsi elveket, iskolai szabályokat akkor 



is tartsák meg növendékeink, amikor a felügyelet  közvetlen hatása 
megszűnik.7) 

Végül nem feledkezhetünk  meg a kegyelmi  eszközök  fegyel* 
mező erejéről sem. Az initium sapientiae — úgyis mondhatnám : ini» 
tium disciplinacíimor Domini. Az önmegtagadás, a fegyelmezetten 
végzett ima, a szentáldozás, az istentisztelet rendje a legmagasabb 
fegyelemre  nevel. A keresztény aszkézis a szenvedélyek legyőzésével, 
az önuralommal tulajdonképpen a fegyelmezett  életet akarja.8) 

c) Az értelmi és akarati fegyelmezési  eszközök mellett igénybe 
vehetjük végül a kényszerítő  eszközöket is, amelyek élén a büntetés 
áll. — A büntetés kellemetlen érzelmeket ébreszt a bűnösben és arra 
indítja, hogy a jövőben ezen kellemetlenségeket elkerülje ; ezért erre 
való tekintettel, nem követ el fegyelmi  vétséget. A büntetés célja a 
javitás és csak akkor helyénvaló, ha a megbánás érzését kelti fel.  A 
büntetés azonban sokszor csak visszatart a rossztól, de nem javít, sőt 
van esetj amikor még ez a visszatartó ereje sincsen meg, ha "a tör» 
vényszegésből nagyobb élvezet származik. A büntetés legyen igazsá» 
gos. A bűnös fogadja  el a büntetést, mint megtorlást, igazságszolgál* 
tatást, különben csak a dac, elkeseredés, bosszú érzelmeit váltja ki, s 
igy a büntetés káros hatással jár. Az volna az ideális állapot, ha nem 
kellene büntetni, de az emberiség jelenlegi helyzete, egyes családok 
szelleme, a gyermek családi nevelése szükségessé teszi a büntetést. 
De újból hangsúlyozzuk : a büntetés belátást eredményezzen és tartsa 
szem előtt a bünÖS önérzetét, becsületét. Néha elég a felelősségre  vo» 
nás, és a bűnösben felébred  a felelősségtudat,  a megbánás és jóvá» 
tétel vágya. A büntetés ilyenkor elmarad. 

A testi büntetés  hivatalosan ki van zárva a középiskolákból, de 
már a szelidlelkű Don Bosco is vallotta, hogy bizonyos 'esetekben 
egyes gyermekekkel szemben alkalmazható ésszel, szeretettel, hogy a 
büntetések által jobbá legyen a gyermek.1') 

A szellemi  büntetés a rosszalás kifejezésében  áll. Fedd, dorgál 
a nevelő, de ügyelnie kell, hogy ne sértse és ne szégyenitse meg nö* 
vendékét. — Vannak pedagógusok, akik elvetik a büntetést azzal az 
indokolással, hogy a rossz cselekedeteknek meg van a természetes 
rossz következménye s igy a törvényszegő rossz cselekedetében hordja 
a büntetést is. Pedig a természetes következmény nem áll be mindig, 
vagy legalább is nem azonnal a rossz cselekvés után. — Ilyenkor a 
nevelőnek is közbe kell lépnie. — Az iskolai büntetések kirovásánál 
szem előtt kell tartanunk ü rendtartást (intés, feddés,  megrovás, kon» 
ferencia,  kizárás). (L. Rendtartás 40—41. §). Helytelen és meg nem 



engedett büntetés : az iskolai munka büntetésül feladása,  az óráról 
való kiküldés stb. A büntetéssel kapcsolatban még meg kell jegyez-
nünk, hogy ingerülten sohse büntessünk, a megfélemlítést  pedig ne 
használjuk, mert ezzel minden önbizalmat lerontunk a növendékben. 

A fegyelmezés  fenti  szempontjai az akarat nevelését célozzák. 
Ezt segíti elő az iskola  külső  rendje  is, amelyet a legaprólékosabb 
részletekben ki kell dolgozni. 

Az iskolai élet egyik alaptörvénye a rend és fegyelem.  Ezért 
a pontos megjelenésnek, tiszta külsőnek, tiszta könyveknek, egyenes 
ülésnek, az óra alatti fegyelmezett  magatartásnak, érthető, világos be-
szédnek megkövetelése, alapja a fegyelemnek.10) 

A közös rend megtartása miatt nagyon fontos,  hogy a tanár 
foglalkoztassa  növendékeit. Ennek elengedhetetlen kelléke, hogy a 
tanár minden órájára lelkiismeretesen készüljön el. Dolgozza ki az 
óra minden részét úgy, hogy a tanulók figyelmét  lekösse. A közös 
fegyelmet  a munkaiskola elve segíti elő. Ha a tanulók a tárgy meg-
beszélésével vannak lefoglalva,  nem lesz alkalom rendetlenségre. Az 
óra fegyelme  ne feszélyezett,  kinos rend legyen, hanem szabad együtt-
munkálkodás. Persze ennek ellenére is előfordulhat  rendetlenség. A 
tanár szeme vegye észre a rendbontást és tekintetével vagy figyel-
meztetésével állítsa helyre a megbontott rendet. Szükséges ezért, hogy 
ismerje az egész osztályt. — Népesebb osztálynál, ahol kevés alkalom 
van a személyes ismerkedésre, kitűnő segítője a helyrajz.  A fegyelmi 
eseteket ne óra alatt intézze el — ez akadályozni az óra folyamatos 
menetét, — hanem a tárgy befejezése  után vagy az óra végén. 

A tanulók önkormányzatával  kapcsolatban megjegyezhetjük azt, 
hogy ennek a rendszernek egyes fogásait  nagyobb tanulóknál alkal-
mazhatjuk (ilyen pl. a tanulóknak tisztségekkel való megbízása). Az 
önkormányzat többi intézményeinél (bíráskodás, bizalmiak közvetítése, 
rendszabályok alkotásánál való közreműködés) arra kell törekedni, hogy 
a döntő szó és hatalmi vezetés mindig a tanár kezében maradjon. 

Az iskola rendjének pontos menete érdekében fontos  a köteles-
ségérzet  ébrentartása. Erezze a tanuló, hogy az összrend érdekében 
szükség van az ő közreműködésére is és a megbízatást felelőség-
tudattal hajtsa végre. Persze ehhez nagyobb lelkiérettség szükséges, 
de a kötelességtudatot a tanulókba is belenevelhetjük az állandó ön-
ellenőrzésre buzdítással. — 

Ha a fentiek  alapján mérlegre tesszük eddigi tapasztalatainkat, 
újból hangsúlyoznunk kell, hogy nem elégedhetünk meg a külső fe-
gyelemmel, nekünk diákjaink lelkét kell megfognunk.  Ezért a peda-



gógia fennebb  vázolt elveivel kell fegyelmet  teremtenünk. Persze ezt 
mindenben nem valósíthatjuk meg máróUholnapra, mert könnyen úgy 
járnánk, mint egyik kollégánk, aki a pedagógia újszerű elveivel akait 
nevelni és magatartását növendékei gyengeségnek nézve, — vissza* 
éltek jóságával. 

Elveink érvényesítésénél szem előtt kell tartanunk növendékein* 
ket összességükben  és egyénenkint.  — E tekintetben nem hagyhatjuk 
figyelmen  kivül a székely temperamentum sajátos keménységét sem. 
Ez megfelelőbb  erélyes eljárást kivan. Ezért arra kell törekednünk, 
hogy a nevelés szelid elveit, összhangba hozzuk a kemény fegyel* 
mező erővel. — 

A fenti  elvek megvalósítása nem könnyű feladat,  de hála Isten* 
nek a megértő nevelés eredménye már itt-ott meghozta áldásos ered* 
menyét. — Ennek igazolására a „lLitérör"  kongregációs értesítő f. 
évi I*ső számának »Uzenef«  című cikkére hivatkozom, ahol egyik 
növendékünk a következőket irja diáktársainak : „Amíg én is szoro* 
san a gimnázium kötelékébe tartoztam, addig sokszor szerettem volna 
szabad ember lenni, de most már belátom, hogyha komoly munkát 
akar végezni az ember, itt a szabad főiskolai  életben, még nagyobb 
fegyelemre  van szüksége. A szabad egyetemi polgári cím sok ember* 

• nek töri ki itt a nyakát! Ellenben, ha valaki a középiskolai bizonyít* 
ványon kivül magával hozza a sziklaszárd jellemet és erős akaratot, 
amit a tudáson kivül a tanáraitól kap, az okos időbeosztással szép 
eredményt érhet cl. — Hála Istennek mi Csíkból jött hallgatók nem 
mondhatjuk, hogy tájékozatlanul és erkölcsi alap nélkül jöttünk volna 
fel  az egyetemre, mert az a fegyelem  és nevelés, amelyet 8 éven át 
kaptunk, sokszor figyelmeztet  arra, hogy első a kötelesség és csak 
azután a szórakozása — 
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