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"Az ember nem rossz, de elvaditható" 

/Lám Béla: A körön kivül/ 

13L::dLGl l.4;J 

Közel két évezredé már, hogy felhangzott Demicus Junius 

Júvenalis római költő figyelmeztetése: "Adassék a legnagyobb 

tisztesség a gyermekeknek." 

Társadalmunk az értük érzett mélységes aggodalommal, nagy 

felelősségérzettel és figyelemmel kíséri jövőjüket, mint minden 

t r.sada7  m? éhi égi_ Ennek kiemelkedő bizonyítéka á Budapes-

ten lezajlott nemzetközi "kongresszus-sorozat" 1969. december 

és 1970. julius között. Csaknem  száz világhirü személyiség, 

gyermek- és ifjusági vezető arra vállalkozott a konferencián, 

"hogy  kíméletlen őszinteséggel feltárják a legifjabb nemzedék 

jelenlegi helyzetét, -elemezzék jogaik védelmének és érvényre 

juttatásának további lehetőségeit, felmutassák a fejlődést gát-

ló tényezőket, figyelmeztessenek az emberiség jövendőjét veszé- 

lyeztető tényekre,. s hozzájáruljanak a haladó gyermek- és ser-

dülőkori mozgalmak,, és az érdekelt nemzetközi szervezetek még 

jobb együttműködéséhez.". 

+ 'Megteszünk-e  mindent értük?" C3sszeáll.:. Pallag Róbert. Világ . 

If jusága.XXIV. évf. 1970. 1. sz. /3. old./ 



A Gyermekközösségek Nemzetközi Szövetsége /FIGE/ szekciói 

négy kontinens országaiban - dolgoznak. A fővárosunkban megtar--

tott., 1970. juliusi kongresszuson sok ezer gyermekotthon, neve-

lőintézet képviseletében, több mint háromszáz pedagógus, tudós 

szakember tanácskozott - "közös gon. unk! a veszélyeztetett gyer- 

mekek" jéiszóval. 
a  

Keresik a választ világszerte arra kérdésre:;. "Hoyan tö- 

e a - r 

 

tetet  a.e ~ 00 .  

   

tillawaziabal kerülnek a Iilönbüz4 inézetekbg. miként seiitsék  

Elő beilleszkedésüke t felőtt korukban a társadalomba?" A gyer-  

mekotthoni., nevelőintézeti foglalkozások közös gondja. mindenütt, 

hogy ezek a fiatalok szeretetre várnak, a zárt közösségekből ki- 

kerülve_, az átlagosnál nehezebben illeszkednek be a felnőttek 

világába,, érzékenyebben reagálnak a  negativ hatásokra, sérülé- 

kenyebb. az életfelf ogásuk. ++  A sok • szézener veszélyeztetett 

gyermek érdekében ,, különös gonddal megszerkesztett ajánlásokat 

fogadnak el, alkalmazzák is ezeket, de mégis társadalmunknak 

további hatalmas erőfeszitéseket kell tenni "gyermekeink, fia-

taljaink jövője -,az egész émberiség jövője érdekében!" 	. 

Az egyik legfrissebb, széleskörű budapesti felmérés sze-

rint "a gyerekek veszélyben" vannak, főleg az un. "kritikus kor- 

ban" %, amely a fiuknál 14 .. év körül és a lányoknál a 17. év körül  

+ "Közös gondunk: a veszélyeztetett gyermekek." Népszava, 1970.  

julius 19.-i  tudósitás.  

++ Szabó Ferenc: Állami gondozottak beszélnek.. Valóság,_ xv. 

1972. 4. sz. /74-84. old./  



általános. + Ekkor mennek világgá a gyerekek, a fiatalok ,, csa-

varognak, elszöknek,és ez alatt az idő alatt többnyire csak ki-

sebb-nagyobb büncselekmények elkövetésével tudják biztosi tani 

létfenntartásukat. A szökésben levő fiatalkoruak könnyen rossz 

utca tévednek, veszélyt jelentenek önmagukra is,-a társadalomra. 

is. A felmérésekből kiderül, hogy a fiatalkoruak csavargásának 

pszichológiai, társadalmi okai, következményei rendkivül sokré- 

tüek. Elsó helyen a rendezetlen családi élet szerepel. Az alko-

holista, , az egy fedél alatt veszekedő és az elvált szülők gyer- 

mekei szöknek meg leggyakrabban. 

Dr. Lukács Tibor a fiatalkori bűnözésről irva a régi ró-

maiak mondását idézi:'Iuventus ventus ,, vagyis sz ifjuság szél.  

Az az állitás talán soha mem volt annyira igaz, mint éppen nap-

jainkban, amikor a világ szinte valamennyi kü.csfontosságu prob-

lémájában az ifjuság szinte forgószelet kavar." 

Általános,-  sőt közvéleményünk sajátos érdeklődésének kö-

zéppontjában d116-,figyelem kiséri az ifjuság magatartását, prob-

lémáit, a társadalomba való beilleszkedésének nehézségeit, si-

kertelenségeit. A felgyorsult társadalmi fejlődés hatására a 

fiatalok értékrendje, céljai., szokásai mind jobban eltérnek a 

felnőtt nemzedékétől.. Igy a. jelenkori társadalmi problémák közül 

a veszélyeztetett gyermekekk;:a bünözés,stb.: vizsgálata és elle-

nük folyó harc., megelőzésük mindennapi és tudományos életünk 

egyre  sürgetőbb igénye.. Mivel minden társadalomban, kulturában 

++ 

Vermes Miklós.: A szociálpolitika szerepe a bűnözés elleni 

harcban.. Valóság,  W.  1972. 3. sz. /1-7. old./1 Tudásitások 

az 1971. é.. napilapokban,;. Dél-Magyarország; Népszava. 

Dr..-Lukács Tibor;. Bünözés és társadalom. Kossuth Könyvkiadó., 

1971. /74. old.; 185. old./ 
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megtaláljuk, bár előfordulási arányuk és megnyilvánulási formá-

juk erősen eltér,, szükségszerü, sajátos feladata egész civili-

zált társadalmunknak a veszélyeztetettség növekedésének megelő- 

zése, a bűnmegelőzés és bűnüldözés, az egyén és a társadalom si-

keres találkozásának érdekében. 

R. Mucch}ielli "Hogyan válnak bűnözőkké? A szocializálás 

és a disszocialitás forrásai és kifejlődése" cimii miivében + a 

fiatalkoru bünözés pszichológiai jellemzőit kutatja. Megállapit- 

ja, hogy elutasitják a társadalmi normákat és értékeket, jellem-

zőjük a társadalomból való kiszakadás, a realitásokhoz való al-

kalmazkodóképesség, a frusztráció elviselésének csekély képes-

sége, az agresszivitás, a büntudat.hiánya, viselkedésük jogo-

sultságának érzése, az egocentrizmus. Szerinte a család, az is-

kola és az állam jelenleg sok tekintetben nem felel  meg szocia-

lizációs feladatának. 

Az embert "társadalmi lénnyé" nevelő szocializációs folya-

mat csecsemőkorban kezdődik és tulnyomó részben a gyermek- és 

fiatalkorban zajlik  le.  Ebben a folyamatban különösen nagy sze- 

repe van - és kell is, hegy legyen,- a családnak, az iskolának, 

a különböző nevelaintézményeknek. `ra nem megfele li a szocializá- 

ciós hatásrendszer, ha nem tanul meg alkalmazkodni, bizonyos sze- 

repeket elvégezni, aktivari közreműködni csoportokbán, elviselni 

a rivalitásckat és frusztrációkat, ha nem képes az értékek elfo-

gadására és "interiorizálására", a társadalomról alkotott pozi-

tiv kép kiformálására, kifejlődnek a bűnöző gyermekek ., ifjak, 

felnőttek. 

R. Mucchi .elli ., 1965• Comment ils deviennent deliquants. Genese . 

et développeinent de la socialisation et de la dissocialité. pa-

ris. Les Éditions Soeiales Francaises. - Valóság ., X. 1967. 11. 

Kritiká-ban. 
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Számos nyugati tanulmány szerint a bünözés terjedése tu-

lajdonképpen korral, vagy  ahogy  nevezik, a fogyasztói társada-

lommal függ össze,éselőre kiszámitható volt. Hangoztatják, hogy 

a bűnözés növekedése a gyors társadalmi fejlődés, az ipari ha- 

ladás, a vándorlások, a mobilitás, a munkaviszonyok megválto- 

zásának, az uj tömegkommunikációs eszközök kifejlődésének, a 

tudományos fejlődés, stb. következményei, velejárója. Szerin-

tük a fejlődés potenciálisan bűnözésnövekedést előidéző voná-

sai az iparosodás, a városiasodás, a belső népességvándorlás ., 

a nagyméretü népszaporulat és bizonyos esetekben a technikai 

fejlődés is. 

Szerintünk nincs szükségszerű összefüggés a fejlődés és 

ennek emlitett kisérv"jelenségei, valamint a bűnözés között. 

A szocialista viszonyok talaján csökkenthetők, kizárhatók a 

fellelhető negatív hatások. + Mégis igen jelentős társadalmi 

probléma nálunk is, "mert mennyiségi előfordulásának sulyát 

messzemenően meghaladja minőségi következménye. Elégséges utal-

ni a bünözés okozta sulyos anyagi, de nem kevésbé jelentős er- 
ra,  

kölesi károk?; komoly zavarokat idéznek elő a társadalom rend-

jében,és a fejlődés utjában is gátló tényezőként jelentkez- 
++ 

nek."  

"A kivezető utat - irja Sz ent-Györg i Albert - csak akkor 

lehet megtalálni, ha vállaljuk a felelősséget saját sorsunkért, 

+ A bűnözés és bűnüldözés nemzetközi gondjai. Népszabadság, 

1971. Ujévi Melléklet. Beszélgetés dr. Rudas György rendőr 

vezérőrnaggyal. /9. old./ 

Szabó László: Az ifjuság perifériáján. Népszabadság, Vasár-

napi Melléklet, XXVIII. é. 1970. 15. sz. /12. old./ 

++ I. m.: Vermes Miklós: U. o. /2. old./ 
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és addig terjesztjük a tudományos gondolkodást s erkölcsöket, 

amig ezek elég erősekké válnak ahhoz, hogy  megteremtsék saját 

világukat." + 

Ma már a deviáló magatartások körében valamennyi pszicho-

lógiai védelmi, nevelési feladat is A szociálpolitika hive-

tásszerü és nélkülözhetetlen feladatot tölt be a társadalmi 

együttélés feltételeinek megteremtésében. "A  mi társadalmi vi- 

szonyaink között valóban áthatja az egészállami és társadalmi 

életet; illetve tevékenységet, igy a születéstől kezdve az élet 

befejezéséig a társadalom tagjai a legkülönbözőbb állami és 

társadalmi szervek ., . illetve intézmények gondoskodásának az ala- 

nyai, hogy mentesüljenek az egyenlő feltételeket negativ irány-

ban  differenciáló tényezők hatása alól .." ++ 

Buda Béla "Lelki egészség a modern társadalomban" cimü 

cikkében a fejlett országok példáját hozva hangsuiyozza, hogy 

Na fiatalkoru banözőt már kezelni kell..., a börtön vagy a zárt 

telep még megvan ,, de  lassanként szinte diszletté válik a reha-

bilitáció folyamatában." +++ Az  UNESCO  1970. évi párizsi konfe-

renciáján dr.Makaminan. Makagiansar indonéz szociológus elmondta; 

"Meg kell változtatni azokat az intézményeket,, amelyek olyan 

helyzeteket teremtenek, hogy ha életben akarunk maradni, 

Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. Gondolat Ki- 

adó. 1970.. /L.:  Valóság  kritikája ., XIV. é. 1971. 2. sz. 

/102-104. old./ 

++ Vermes Miklós: U. 0. 

++ Buda Béla: Lelki egészség a modern társadalomban. Valóság, 

XIII. é. 1970. 7. sz. /69. old./ 
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agressziveknek kell lennünk." + Az agresszivitást, amely rend-

szerint frusztrációból ered, a nevelés legnagyobb mértékben erő- 

sitheti vagy ellenkezőleg leépitheti, amelynek legfontosabb ré-

sze a gyermek környezetében élők személyes magatartása. Ennek 

örvendetes bizonyitéka a hazai hivatásos pártfogói felügyelet  

intézményének  létrejötte  társadalmi szükségleteknek megfelelően, 

a veszélyeztetett és bűnöző fiatalok körében speciális szociál-

politikai feladatok ellátására. 

A gyermek- és ifjuságvédelem gyors fejlődésének elősegi-

tése, szocialista társadalmunk emelkedésének sürgető követelmé-

nye.. Ezt "szolgálják", segitik a különböző tudományágak, amdyek 

általában foglalkoznak az emberi viselkedéssel, társadalmi,-bio-

lógiai, pszichológiai alapjaival, az emberek egymás közötti kap- 

csolataival, az ember és a külső társadalmi viszonyok kölcsön- 

hatásaival stb.-vel. De társadalmi és tudományos életünknek van-

nak olyan részterü]etei, ahol még. megoldatlanok az  un. szociál-

politikai feladataink. 

e   

és a legmegfelelőbb  

módszerek,.eszközök sem állnak még mindig rendelkezésre a gyer-

mekvédelmi munkában, a bünözés megelőzésére. -bár a szocialis-  

ta kriminológia uj, önálló tudomány, amely foglalkozik ezekkel 

a problémákkal is l  de a büntetés nevelő hatása korántsem érvé- 

nyesül a kivárat mértékben. Az ifjukori erkölcsi veszélyeztetett-

ség és bűnbeesés csirainak; gyökereinek, okainak kutatását és 

megvilágitását ,  de fők_a_neg_előzs módjainak Keresését  

+ !eukum Lea: "Hét perc alatt  kifosztották..." Magyarország, 

1971. 20: sz. /22. old./  
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szülőknek,. pedagógusoknak, jogászoknak, pszichológusoknak, szo-

ciológusoknak, állami és társadalmi felelősöknek és más szak-

avatott közreműködőknek együttesen, hathatósan kellene vizsgál- 

ni : 

Ehhez próbál némiképpen segitséget adni a hazai pestaloz- 

zi-kutatás eddig még fel nem tárt területének vizsgálatával ez 

a doktori disszertáció. A bűnözés veszélyének kitett gyermekek 

és a felnőtt-koru bünözők nevelése kérdéseinek pestalozzi jelen-: 

tős helyet szentel munkásságában. Számos haladó gondolatát, gya-; 

korlati módszerét eddig még nem dolgozták fel teljesen, pedig 

ezek  a  mának is szólnak, utat mutatnak. 

`Megérdemelten állitják róla, hogy a Modern pedagógia 

Atyja" +,, Eby és ArrOwood szerint "első nevelő volt, aki a gyer-

mek fejlődésének tapasztalatait elméletbe foglalta." ±+ M. R. 

Welch doktori dolgozatának összegezésében kiemeli, hogy Bacon 

óta és Comenius utan a.sok közül egyedül elsőnek vette ki a  ré-
szét a nevelés tudományos rendszerbe foglalásának mozgalmában. 

Fanatikus, buzgó kisérleteive ,, megvalósítva kezdeményezéseit, 

irányitást adott, példát ennek a mozgalomnak, és utat tört a 

neveléstudomány jövője számára. Egész általánosságában elméleti 

és gyakorlati erőfeszitései valóban sarkallnak a tudomány 

M. R. Welch, Pestalozzi and the pestalozzian Theory of Edu-

cation /1952./; A critical study. The Catholic University 

of America press Washington. /169-170. old./ 	. 
++ Frederich Eby and Charles F. Arrowood: The Development of 

Modern Education /New York: Prentice Hall., Inc. 1934.. p. 

663./ 	 . 
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rendszerezésére, késztetnek neveléserkölcsi célkitüzésekre, 

tervekre és pszichológiai módszerekre. 

Mindebből következik; hogy szükségszerüen eljutott a pre-

venció - minden idők - problémájához. Igy a "modern pedagógia 

Atyja" számunkra "a mii-derngyermekvb  3Pjem m.eaalap it6 ie" is. 

DrL  P41 T.ászl5  1965-ben irt cikkével feihivta a figyelmet 

a hazai pestalozzi-kutatás még ismeretlen, kevésbé kidolgozott 

kérdéseire. + A Belügyi Szemle hasábjain pedig 1966-ban,a kri-

minológia néhány elméleti kérdése között sürgeti a kriminológia 

történeti kutatását, a haladó hagyományok feltárását, a krimi-

nálpedagógia, .a kriminál .pszichológi.a körében. J. H. Pestalozzi 

"kriminálpedagógiai tevékenységét" az egyetemes neveléstörté-

netből valóban figyelemre- méltónak tartja. ++ Ha a "pestalozzi 

kriminálpedagógiája" elnevezéssel nem is értünk egyet, de  ins-

pirációt adott ennek a munkának a megszületéséhez. 

"A kriminálpedagógiát az un. fiatal tudományok körében 

tartják számon, b'r művelése kb. évszázados multra tekinthet 

vissza. "+++  - irja Vermes Miklós. A szocialista kriminológia 

alig egy évtizedre tekinthet vissza., mint tudomány. Kialakulá-

sa más tudományágak ismeretanyagán alap:ult, és tárgya - a bünö-

zés sokoldalu 66 összetett jelenség, amelyre jellegéből fo-

lyóan különböző tudományok kutatási tevékenysége irányul. 

Dr.  pái László: pestalozzi kriminálpedagó ;iája.. pedagógiai 

Szemle. 10. sz. /924. old./ 1965. 

++ Dr. Pál László: A kriminológia néhány elméleti kérdése. 

Belügyi Szemle,  IV.  1966.. 1. sz. /57-64. old./ 

}+# Dr. Vermes Miklós; A kriminológia alapkérdései. Akadémiai 

Kiadó. Bp. 1971. /7. old./ 
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Ennek következtében önállósága hosszu ideig vitatott kérdés  

volt, hasonlóan.a tudományok rendszerében elfoglalt helyét ;,  

feladatkörét, módszertani kérdéseit illetően.  

    

m . n 	ö ál- 411  N  

  

• - 4 	• ' ~ ~ •  

     

de a többi kérdésben jelentős felfogásbeli különbségek  

vannak. Az eltérő irányzatok alapvető forrása a világnézeti kü-

lönbségekben található.  

"A biinözés társadalmi és individuális összetevői megle-  

hetősen komplex módon jelentkeznek és ez már önmagában is szük-

ségessé tepzi a probléma sokoldalu megköz .elitését." - irja Mol-

nár Józ: ef.  ± 

Á kriminológia tárgya a bünOzé _sjnint tömegjelenség,  

xjp.t társadslm . _lel ensé_ , valamint a büntett, mint egyedi jelen-

e 

 

ég. Igy világnézetileg meghatározottak a vele kapcsolatos ál-

lásfoglalások. Számos kérdésben -,igy "pestalozzi kriminálpeda-

gógiájá"-t illetően is ++ -,témában nem beszélhetünk még kiala-

kult, szilárd, egyértelmü álláspontról. Ezek a körülmények befo-

lyásolják a'bünözés elleni harccal foglalkozó tudományok fejlő-

dését. A viták egyre megalapozottabb álláspontok kialakulását 

eredményezik... 

Az. emberiség már régóta ismeri a büncselekményt, de a bü-

nözés okainak, mibenlétének kutatása csak rövid idő óta tart.. 

A bünözés kutatásának bölcsője Nyugat-Európa a burzsoá 

+ Dr. Molnár József; Galeribiinözés.. Közgazdasági ás Jogi Ki- 

adó. Bp. 1971. /35. old./ 
++  33x. Pál László.:  pestalozzi kriminálpedagögiája. pedagógiai 

Szemle. 1965. 10. sz. /924. old./  

Dr. Pál László: A kriminológia néhány elméleti kérdése.  Bel- 

ügyi  Szemle. 'IV. é. 1 .966. 1. sz. /57-64. old./ 	' 
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forradalmak győzelmét követően. Az"uj rend" magában hordta bel-

ső ellentmondásait is /a magántulajdon szentsége, az ezen ala-

puló szabadkereskedelem, a gazdasági élet szabadsága következ-

ményeképpen/ 9  amelyek például a bünözés elterjedésében nyilvá-

nultak meg. Szükségszerüvé vált a társadalmi jelenségek tanul-

mányozása, a káros tünetek terjedésének vizsgálata. A  tudomá-

nyok - főleg a természettudományok - rohamos fejlődése előse- 

gitette a társadalmi jelenségek megismerését, kutatását. 

Vermes Miklós + hangsuiyozza, hogy a kriminológia tárgy- 

körébe nemcsak a bünözés területei tartoznak, hanem azok a tár-

sadalomra veszélyes magatartások is, amelyek  nem  igényelnek 

büntetőjogi szabályozást; mégis csak átmenetileg tekinti fel-

adatának a büntetőjog által meghatározott területen kiviül vagy 

a kriminogén tényezők felismerésével szoros kapcsolatban nem 

levő emberi magatartási minták vizsgálatát. A kriminológia nem 

mondhat le a bünelkövetésig el nem jutott antiszociális magatar-

tások vizsgálatáról., ha a bünöző magatartás lényeges összetev r 

re Választ akarunk kapni. 

A kriminológia pszichológiai - pedagógiai - oldalát szük-

séges a bevezetőben tisztázni. 

A büntette  a büncselekmnny emberi magatartás. ntAllgsulvoz-

zujc a tett,, g cselekmény kifejezést.. 

Marx erre utal egyik cikkében: "Csak amennyiben megnyilvánulok, 

amennyiben a valóságnak a szférájába Tépek, csak annyiban lépek 

a törvényhozó szférájába. A törvény számára egyáltalán nem va-

gyok meg, egyáltalán nem vagyok a törvény objektuma ., csak csele 

kedetemben. Cselekedetem az egyetlen terület, amelyen a 

+ Vermes Miklós: A kriminológiai kutatások módszertani kérdése. 

Állam- és jogtudományi Intézet Értesitője. IV. K€it. 1-2. sz. 
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törvénynek fognia  kell  engem." Lukács Tibor + Marx sorai alap  

ján arra figyelmeztet, "hogy  az ember magatartásának jogi ér- 

 

1- e. 	=té  e  h 

 

 

• u  _ 

 

.gatartás szükséges,  A szocialista büntetőjog számára ez az 

egyedül elfogadható nézet és minden .más törekvés ide$en tőle." 

Még szükséges megjegyezni,- hogy "a jog bjz.nyos emberi magatar- 

   

detek,, de lehetnek  

 

~ 	 , , 
 

 

   

   

mujazt.sok is."  

A kriminolg.ia és a kriminálpszichológia a büntetőjog se-

gédtudományai. A kriminálpszichológia is viszonylag fiatal tu-

dományág.. Létrejötte kettős talajra vezethető vissza: "egyfe-

lől a XVIII. század a, szicholágiájára, amelybe mind erőtelje- 

sebben vonult be az empirizmus és amelynek segitségével már fi-

ziológiai alapokon építették fel a psziché tudományát; másfez  

jog .  
lől a XIX. század büntetőtudományára ,  amely azáltal jött lét- 

re,  hogy a klasszikus büntetőjogi iskola egyre jelentősebb ve-

reségeket szenvedett el egy uj büntetőjogi irányzattól, a pozi-

tivista büntetőjogi  iskolától. - ..."  

A kriminálpszichológia alkalmazott lélektan, amely a 

pszichológia tudományának és Diás alkalmazott lélektani tudo-

mányok eredményeit és módszereit a bünözé ,.s és az ezzel kapcso- 

latos társadalmi reagálások pszichológiai problémái megoldásé 

nak szolgálatába állitja. Mindezek miatt az embert tanulmányo-

zó tudományok sorába tartozik. .  Legfőbb feladatát képezi a bün-

cselekmériyt elkövető személy alapvető tevékenysége /megismerés, 

akarat ., cselekvés/, és sajátoe :a±gai /személyiségkép és ezen be-  

lül karaktertorzulások/, törvényszerü%égeinek a feltárása,. 	. 

Dr. Lukács Tibor:. Bűnözés és társadalom. Kossuth Könyvkiadó.  

1971._ /20-21. old./  
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amelynek során részben az egyes büncselekmények elbirálásában, 

részben a bünözés általános okainak felkutatásában és a bünözés 

ellen folyó küzdelem más kérdéseiben nyujt segitséget a krimi-

nális tudományok számára. Segédtudományi jellegét feltünó komp-

lexitása határozza meg, aminek következtében szinte valamennyi 

jelentős krimináltudomány részére hasznos.itható eredményeket és 

tudományos módszereket kölcsönöz. Ez az összetett jellege segit-

séget nyujt ahhoz, hogy a büncselekménnyel kapcsolatba került 

személyek jellemző szituációit és az azokkal kapcsolatos pszichés 

elváltozásokat a különféleszakaszokban végig kövesse,és a gene- 

ralizáció: segitségével azokból csoportositva alkalmas következ-

tetéseket vonjon le." 

A bünözővé válás sz ubjektiv folyamatainak megmagyarázásá-

hoz a kriminálpszichológia nélkülözhetetlen, nem csupán "mód-

szer", hanem magyarázó elvekkel is szolgál. . Szorosabb kapcsolat 

mutatható ki a kriminológia és a táraadatom-pszichológia között... 

A társadalom-pszichológia hozzájárul ahhoz, hogy a kriminológia 

megfelelő különbséget tudjon tenni az  olyan büntettek elköveté- 

sei okainak meghatározása között, amelyek más-más, de nagyon 

jellemző pontokon ütköznek a társadalom érdekeivel, mint például 

a társadalmi tulajdon ellen elkövetett büntettek vagy garázda- ' 

sági Megemlithető még itt a rim'iná. ro i1axs,, amely az élet-

szinvonal alakulásának vagy speciális reformok létrejöttének a 
++ 

bűnözésre való kihatásait veszi vizsgálat alá. 

i s nyil- 

vánvaló. rrre utal, a kapcsolat létezésére, a pedagógiának  

+ I. m.: Dr. Molnár József. U. o. /37-38. old./ 

++ I. m.: Dr. Molnár József. U. o. /63. old./ 
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/"kriminálpedagógia"/ a büntetés-végrehajtás megszervezésében, 

előkészitésében játszott. szerepe... ' 

P i L$n - 1965-ben (elvetette pestalozzi kriminálpeda- 

gógiájónak kérdését, már idézett cikkében ±+ - kj9mQ1 gdő sze-. 

xepgt tulajdonit  Past lozzinaX azok között a pedagógiai gondol- 

kodók között,, akik a XVIII. században hatással voltak a bün-

tetőjogi alkalmazásra, a bünözők nevelésének ügyét illetően. 

let. 

rármári w lemér, a kiemelkedő hazai kriminológus,  pasta-

2azall,d,L.,z,z,dzatat a kriminálpedagógia művelésének kezdetét: 

pedagógusok kezdve pestalozzitól . egészen a modern pedagógu-

sokig, állandóan foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a zül-

lésnek, erkölcsi romlásnak és a banözésnek a nevelés az egyedü-

li elháritója." +++ Szerinte Pestalozzitól származik az okkuta-

tás és nevelés egységes folyamata. "pestalozzi nyomán a nevelés 

és a szociális segités kérdése szoros egységben jelent meg  Kár-

mán kriminálpedagógiájában is."  - irja Pál László az Erzsébet- 

falvi pestalozzi-otthon"atyjáról". 

I. m.; 3r. Molnár József. u, o. /63. old./ 

++ I. 	Lzszió: Pestalozzi kriminálpédagógiája. Pe- 

dagógiai Szemle. 1965. 10. sz. /924. old. U. o./ 

+}# KAyffián Elemér: A  kriminálpedagógia feladatai. Magyar peda-

gógia. XXVI. 1917. 5. sz. /241-249. old./ 

I. m.: Dr. pál. László: peatalozzi.kriminálpedagógidja. 

1965. U. o. 

+ +++ 
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Alapvető változás a XIX. században következett be, mert 

ekkor jelent meg a bünözés mint  önálló fogalom, és megkezdődött 

a biinözés mibenlétének, okainak kutatása. 	Nem véletlen, hogy 

a XIX.  század első évtizedeiben tört  utat, terjedt  rohamosan az . 

uj szemlélet, az embernevelés uj felfogása, amelyben. pestaloz- 

zié és a pestalozzistké az uttörő munka külföldön és  hazánkban  

egyaránt. 

Franz. Zeigner börtöngondnok "pestalozzi  büntetőjogi  peda-

gógiája" cimü könyve 44.  ás Zibolen Endre több kiváló tanulmánya 

érinti a kriminálpedagógiai kérdéseket pestalozzi munkásságában. 

A nevelébtörténet.i méltatások szerint a pedagógiai elő-

futárok" közül legmesszebbre Pestalozzi jutott; - majd a megva-

lósitás terén makarenko: "Az uj ember kovácsa" feltünéséig szin- 
*++ 

te páratlan gyermek-portrék sora jelzi eredményeit. 

Első vo -lt,,....Realasuzi, aki tudatosan az elárvult, elhagyott,  

Zillabill4—nyxMaXggLgyermekeket  foaaata fel tanitvárlyainak.  

•A prevenció, vagyis megelőzés - jelentős helyet foglal el 

munkásságában 	együtt az utógondozás, az utógondozás-párffo- 

gás, a fiatalkoruakra szóló büntetőjogi rendelkezések s  az állami 

gondozás  stb. a gyermek- és ifjuságvédelem jogi vonatkozásai. 
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Dr. Lukács Tibor: A bünözés és tdrsadalom. U. o. /31. old./ 

++ Dr. Franz Zeigner: Pestalozzis Kriminalpadagogik, 9 •  1. .  

aangenbalza-Berlin-Leipzig/ 

+++ Pestalozzi: "Töredék..." .  és "Megbizható hiradás." 

Tanulmányok a neveléstudományok köréből. 1958-1959.  Zibolen 

Endre tanulmányaiban részletek.  Bp.  Akadémiai Kiadó. 
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jogi, szociális, egészségügyi és igazgatási alapfeltételek biz-

tositásával szolgálja a felnövekvő nemzedék müvelt, szocialista 

személyiséggé nevelését, ront_o§ célkitüzése a veszélyeztetett-

ség, az erkölcsi züllés megelőzése. T,egfontosabb feladata a 

csökkentő és megszüntető eszközök használatának, hatékonyságá-

nak fokozása. A megelőzés társadalmi tevékenység, amely szer-

vein keresztül csökkenti vagy megszünteti a veszélyeztetettsé-

get. 

Igy  Pestalozzi pedagógiai tevékenységéből szükségszerűen 

következik, hogy eljutott a bánözés veszélyének kitett gyerme-

kek és felnőttkoru bűnözők nevelési problémáinak, a bűnügyi 

helyzeteknek vizsgálatához. Feltárta azokat a speciális voná-

sokat, amelyek később az "egységes" kriminológiából kiváló 

"kriminálpedagógia tudományág" révén lettek ismertek, elsősor- 
++ 

ban külföldön. 

A hazai közvélemény nem ismeri még eléggé Pestalozzi 

"prevenciós munkásságát". Halálának közeledő 150. évfordulójá-

ra is indokolt, hogy "a modern gyermekvédelem megalapitójá" - 

nak figyelmet érdemlő, aktuális reformtörekvéseire, haladó,, vi-

tathatatlan érdemeire felfigyeljünk. 

Mindennek figyelembe-vételével doktori dolgozatunkban azt 

a feladatot tüztük ki, hogy a hazai Pestalozzi-kutatást kiegé-

szitve feltárjuk a modern gyermekvédelem megalapitójának a  pre-

vencióra vonatkozó gondolatait, nézeteit és tevékenységét, va-

lamint magyarországi hatásának kibontakozását - korántsem a 

++ 

I. m.: Dr. Veczkó József: Gyermek - és ifjuságvédelem. II. 

/29-46. old./ 

I. m« 1./ Dr. Pál László. Pedagógiai  Szemle, 1965. U. o. 

2./ Dr. Molnár József: Galeribürözés. . 1971. /36-95. old./ 
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teljesség igényével. Megválaszolásra vár még számos kérdés, ame-

lyekkel feltétlenül érdemes tovább foglalkozni, mivel "pesta-

lozzi ránk hagyott pedagógiai örökségében több olyan gondolatot 

találunk ,. amelyek kritikus értékelés után, napjainkban is fel-

használhatók. Ezért lenne nagy szükségi arra, hogy uj pedagógiai 

irodalmunk'többet foglalkozzál pestalozzi pedagógiai munkássá-

gának analizisével és értékelésével." - iá'j .a Lengyel Imre kuta- 

tónk. + 

Ma a tudomány fejlődése rendkivül meggyorsult az embe-

réhez képest. Alapvető tétele - vallja Szent-Györgyi: "Ha prob-

lémátok van, bánjatok vele problémához illően. Gyüjtsetek ada-

tokat, aztán semleges elmével, hideg fejjel igyekezzetek megta-

lálni a  legjobb  megoldást, érzelem, gyülölet, félelem vagy ha-

szon által nem befolyásolva ,, meg nem alkuvó értelmi tisztesség-

gel, jóakarattal és méltányossággal." ++ 

Mindez hatványozottan áll a társadalom védelmére, a meg-

előzésfeladataira ma. "Alapvető tétel, ho gy a társadalom védel-

me legeredményesebben a büncselekmények megelőzése révén való-

sitható meg. A bűncselekmények hatásos megelőzése az utópiák 

szférájából, a megvalósitható célkitüzések sorába emelkedett, 

de csak az állami és társadalmi szervek egybehangolt, céltudatos 

+ Lengyel Imre .: Ujabb adatok pestalozzi magyarországi hatásá-

nak értékeléséhez.. Könyv és-Könyvtár II. Tankönyvkiadó, Bp. 

1961. Debreceni Egyetem Évkönyve, Szerk.: Csüry István és 

Varga Zoltánné.. /149. old./ 

Megjegyzés: Lengyel l S.•Ábent Ferenc alapján ) sürgeti a továb- 

bi kutatásokat t  aki mar 1957-ben irta ezt. 

++ .Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. Gondolat K. 

1970. 
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tevékenységével érhető el," + A megelőzés  éppoly komplex,  mint 

amilyen összetett jelenség maga a bünözés, fokozatos megvalá-

sitása, a bünözés egyre eredményesebb visszaszorítása, széles-

kliziLlAraadelmi_falaciata. Egész feladatkörét sem a kriminoló-

gia, sem a kriminalisztika, sem a pedagógia vagy más tudomá-

nyok nem sajátithatják ki maguknak. 

Ennek jelenkori, kimagaslóan szép példája Walter  Robert  

Corti ., zürichi egyetemi tanár Pestalozzi-ihletésü pedagógiai 

tevékenysége, ++ a  W.  századi PestalozziGyermekRalu  /Trogen, 

Svájc/ kezdeményezője. Pestalozzi örökségének méltó gondolatát 

a II. világháboru vége felé, 1944-ben vetette fel, hogy - ha-

sonlóan a "stansi-nevelőmunkához" -,segitsenek a különböző 

nemzetek elhagyott, szükölk .ödő árváin egy olyan gyermekfalu 

felépitésével és fenntartásával, ahol ezek sz árvák nemzetük-

ből való pedagógusok által vezetett un. "nemzeti családok"-

ban otthont és szeretetet kapnak. Legyen ez a falu a fizikai, 

lelki és értelmi gyarapodás helye az árva gyermekek számára..." 

Az  egész világon megindult az érdeklődés iránta, egyre nagyobb 

elismerése. Az elgondolás nagy jelentőségét bizonyitja szétsu-

gárzó hatása, az európai, afrikai és ázsiai kezdeményezések 

ikerintézmények létrehozására. Az Uir,SCL és a  rICE  védi, támo-

gatja hasonló gyermekfalvak alapi tás át. 

+ Dr. Katona Géza: "A kriminalisztika és a megelőzés." Az 1965. 

évi Kriminológiai Tanácskozás anyagából. Belügyi Szemle, 

IV.  1966. 2. sz. /64. old./ 

++ Biró Sánd-or;A_pestalozzi Gyermekfalu/Trogen, Svájc/ két év- 

tizede /1946-1966./. Magyar pedagógia. 1966. 2. sz. /241-

248. old./ 	 . 



-25- 

"Ismerjük azokat a félelmetes erőket,melyek a békét fe-

nyegetik l  s melyeknek leküzdéséhez sajnos  - nem  elégséges  a 

gyermekfalvak  még oly elismerésre méltó nevelő tevékenysége 

sem. De kétségtelen t.:hogy a szotialista pedagógiában is nagy-.. 

rabecsültIlestalozzi elgondolása  szerint  nevelt gyermekek a 

világbéke őszinte és határozott harcosai lehetnek,  akikre a bé- 

kés együttélés hivei bátran támaszkodhatnak. Bizonyára. nagyon 
• 	. 

hasznos lenne számunkra a trogeni  oktátási-nevelési  módszerek és 

eredmények alaposabb 4s részletesebb. tanulmányózásá." - 

Pavlov figyelemre-méltó észrevétele ide kivánkozik, "hogy 

az emberi pszichikum rejtvényeinek kibogozása olyan nagy és 

összetett feladat, ahol  a  gondolat, a gondolkodás minden munká-

sa megtalálja a maga feladatát."' ++  

I. m.: Biró Sándor. U. o. 

Megjegyzés:A trogeni fennsikon  épült,  petőfi népi hőséről f  

KukoritaJancsirl elnevezett magyar  családi  házban nevelik 

a magyar gyermekeket, amely nem érdektelen számunkra. 

++ Váriné Szilágyi 	Elmélet és empiria viszonya a 

pszichológiában. Valóság, XIII: 4. 1970. 6. sz. /2. old./ 
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"J. H. Pestalozzi: Most mór tudom, dolgomhoz mint fogok:  

egy  szót veszek s jknmra, s felruházom  

az elsődleges, igaz értelemmel,  

amelyből világ és ember t 4msdott.  

- Az első szó, melyet t^nitok, igy szól:  

öntisztelet!  

Hrlljuk!" 
 + 

F L S °„J 	R_SZ  

A. TÁRSADALMI FL'JLŰ!:'S OKOZTA  CIVILIZATLRIKUS /{.,RTALMAKÍ~+'S :A?  

ANTISZOCIÁLIS Sr,FIILZTISta'all C'•A'.f ART1áS  

I. "Szegénykérdés - szegényvédelem" - gyermekvédelem.  

(=yakran hallhatjuk, hogy a gyermekeknek szeretetre van  

szükségük.  :Iit kell azo:^ban a szereteten konkrétan érteni, tu-

dományosan tisztézatlan. Itt volna a legfőbb ideje - mondja 
 

`kos Károly -, hogy a képrázatos sikereket elérő "tudomány"  

mellett háttórber aradt emberi problóm(kra tudom='nyosan vála-

szoljunk: "Az ember átalakitja maga körül a világot, s ezzel  

ön_mcgát dialektikus módon olyan uj tények befolyása alá helye-

zi, amelyekhez biológiailag nem alJ. almaz- - odhatott. E v6ltozé-

sok következményeit azonban nem tudrtosit juk, és a tudomány  

+ Részlet: Albert Steffen: "Pestalozzi" cimü drAmáj4ból.  

/87. old./ Forditotte Mrs Ernő. 1968. Budapest. 
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sem-fordit rájuk megfelelő figyelmet. Látjuk, hogy az öngyil-

kosságok száma nagyon magas, hogy az alkohol és egyéb hasonló 

szerek. fogyasztása tömegméretű, hogy a bünözé .sek, gépkocsibal- 
esetek aránya mind nagyobb .. Milyen szerepe van  mindebben az 

egyének biológiai igényeit érintő változásoknak, , és milyen igé-

nyekre hotyan kell tekintettel lennünk?" + 

Konrad Iprenz ++ az állatok mintaszerü "anyai" és "apai" 

szeretet-példáin kimutatja az "állati örökséget a mai emberben. 

Az emberszabásu majmok számára is életkérdés a "lelki igények" 

kielégitése, ahogy a kisérletek, gondozásuk bizonyitja. +++ 

Az emberre vonatkozóan is -,"mivel az emberi agresszivitás m a . 
nyugtalanitó tünetként jelentkezik" /K. Lorenz/ - fontos lgnne  

az. emb 	_.-. _.. .. • 	. if - _a _ •s 	- 	Tudjuk például t  

hogy hiába tartanak csecsemőket megfelelő hőmérsékleten, a leg-

higiénikusabb körülmények között., mindenben kielégítő táplálé- 

kon, ha nem veszik időnként karba és nem szoptatják őket, fej-

lődésükben elmaradnak és a fertőző betegségekkel szemben csök- 

ken az ellenállásuk. Mindezt már tudjuk keserves tapasztalatok 
r 

árán. Azt azonban megfelelő tudományos kérdésfeltevéssel mind- 

máig nem tisztáztuk, mennyi időre, hányszor kell a csecsemőt 

karra venni; nem ártunk-e neki, Sa tulságosan sokat vesszük fel 

és igy tovább." ++++ 

lu[i lyen i 3 ki igényei vannak az embernek? James R. Angell 

szerint az emberiség legfontosabb problémájává a motiváció vált. 

Dr. Ákos Károly: Az ember lelki igényei.'Népszabadság, 

1970. január 4. /Vasárnapi Melléklet. '5. old./ 

Dr. Ákos Károly. U.  0. 

Dr. Ákos Károly. U. 0. 	. 

Dr. Ákos Károly. U. o '. 	. 
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A motiváció alapvető szükségleteken alapul. Különbséget kell 

tennünk a szükségletek és a kivánságok között. Megszámlálhatat-

lan kivánságunk lehet, de szükségleteink kisszámunk, univerzá-

lisak, és elég könnyű behatárolni ezeket.. Két alapvető csoport-

ja van  szükségleteinknek: fizikaiak és pszichológiaiak: 

Fizikai szükségleteink az élet fenntartására és ujratermelésé- 

re korlátozódnak -•,organikusak., 

A pszje clóg ' ak t bb °élék• 1. Szeretet-szükséglet. 2. A kör-

nyezethez való sikeres alkalmazkodás szükséglete. 3. A valaki-

hez-valahová tartozás szükséglete. 4. A valahová elkötelezett-

ség, a e :él szükséglete. 5. Változatosság-szükséglet. 6. Bizton-

ságérzet-szükséglet. . 

Abraham Maslow kutatásai kideritették., hogy a szükségle-

tek hierarchikusak. A fizikaiaknak elsőbbségük van a pszicho- 

lógiaiakkal szemben. Viszont a lelkiek kielégitése ujabb, maga-

sabb társadalmi igényekhez és lehetőségekhez vezet. 

Általában az  anyai  szretetet  mindenki erősebbnek gondol-

ja az apai szeretetnél. - irja Evelyn.e;Suilerot. ++ Az anyai 

szeretet történetéről szólva megállapitja .. b  hogy századokon át  

nem jutotta kife jezésre,. sem női,: sem férfi irók tollából. Rend-  

kívül nehéz elképzelni azt a világot, ,  amelyben az anyai szeretet  

nem nyilvánult, meg a gyermekek nevelésében,, a gondoskodásban.,.. 

hanem csak egyesek magánügye volt. Az óCortól kezdve a XVIII. 
 

� 
,3.  Gray: Munkavégzés és motiváció.  Journal of  paint  Techno- 

logy, 1970. 541. sz. - Valóság-Kritika,  

/109. old ,./  

XIV. 1971. 5... sz.  

• Evelyne Sullerot;. A női  munka története és szociológiája. 

Gondolat  K. Bp. ,1971. ./34-92. old ../ 

~ 
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század végéig csak néhány történetet írtak erről az érzésről. 

"Az "anya" szó különleges érzelmi kapcsolatot idéz fel bennünk, 

a gyermek és az életet adó és életre tanitó lény között. Álta-

lában nehezen tudjuk tudomásul venni azt, hogy - nem az egyéni 

élet távlatában, hanem történelmi perspekt.ivában - az anyai 

szeretetnek éppugy megvan a maga története, mint a szerelemnek." 

Csupán heroikus tettekről szólnak, egészen kis gyermekek anyjá-

ra, akik nőstényfarkasként védték kisdedeiket, vagy néha kivé-

telesen energikus, intelligens anyákat Unnepeltek. 

Az apai szeretet vagy fiui szeretet kifejeződése elég gya-

kori, ami az atya iránti tisztelet megéneklésével kezdődik. 

A korábbi források tanulmányozása megerősiti azt a meg-

győződésünket, hogy a nyugati kulturákban az anyai szerete t. 

nyilvánvalóan hatalmas fejlődésen ment át. Csak a XVIII. század 

második felében kezdik nőkre bizni a csecsemőkoron tuli gyerme-

kek nevelését isl Néhányan - akik ezzel a kérdéssel foglalkoz- 

nak - a  

     

a mérsékeltebb anyai érzést 

 

A . 

 

_ 	• 	it - 	• .- e  

 

      

      

azzal magyarázzák, hogy  

 

következ- 

 

tében a gyermeknek nem volt olyan jelentősége.,. mint ma. Az  apa 

is közömbös volt a  csecsemő  iránt.. Philippe  Ariés + rámutat :cso-

dálatosan arra., hogy a középkorban például az embereknek nincs 

érzékük a gyermekkor iránt. Még az öltözködés, a szókincs sem 

differenciálja világosan a gyermekkor különböző időszakait.  . 

Az anya elmosódott szerepe éppen ennek a helyzetnek szükségsze-

rű következménye.. A nevelés gondolata  a. reneszánsz idején szü-

letett meg, egyelőre csak "dadogó" pedagógia, formájában és  

+ ph. Arias? L ~'Enfant et la Famille dans 1'Ancien Regime.  

/A gyérek és a család a forradalom előtti korban./ Párizs,,  

Plon. $. 'Sullerot: U.  o./ ,  
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kizárólag, az apai szeretettel foglalkozik. Az. anya továbbra is 

passziv és elmosódott szerepet játszik. 	
.. 

a rereázánsztól: a forradalomig a munkába,. az emberi tevé-

kenységbe vetett erőteljes optimizmus, a  változásban való hit 

egészen más filozófiát teremt , mint a középkori. "A XVIII. szá 

zad második felében és a XIX. század elején nincs olyan jelen- 

. tős szellemi irányzat és nincs olyan teoretikus, művész, áme- 

lyet és akit ne foglalkoztatott volna mélyen a humanitás prob- 

lémája.'  + - irja dr. Ágoston György a marxista humánum tar- 

talmának egyik előfutárát, Schillert bemutatva. A Legnagyobb 

szellemek  

 

Az uj világ 

 

hisz az emberben és:a munkában, mint a gazdagság fórrásában,. 

hisz a technikában:, a nevelésben és a tudományban. 

A -XVIII. : század végét, amikor a gyermekdivat kezdődik a .  

nő uj szerepének kibontakozásával, jellemzi az óriási gyermek-. 

halandóság  és az elképesztően nagyszámi elhagyott gyermek,.  

Az elhagyott gyermekek ügyével,: mint "szegénykérdéssel /f' intéz-

ményea jelleggel Franciaországban foglalkoztak először.. ++ 

1771-berí Párizsban, a lelencház - -amelyet 1638-ban nyitottak 

meg az elhagyott.,. törvénytelen  gyermekeknek.  "forgóajtajában", 

a templómok.lé:peső.in vagy egyszerüen az utcán kitéve annyi gyer-

meket találtak , amennyi 'a Párizsban születétt gyermekek 1/3 

ának felel meg. Igaz,.•hoi;y'ez a több mint 7.000 csecsemő nem 

volt mind párizsi. Sok  vidékről került fel .. Voltak olyan  fog-

lalkozásu emberek, hogy összeszedték ,a falvakban a nem kivánt 

+ Dr. Ágoston György: Schiller az emberi egyoldaluságról. és 

teljességről. pedagógiai Szemle, XVI. 1966. 1 .. sz. /20-21.0.1 -  

++ Dr. Veczkó József: Gyermek- és i,f juságvédelem. Tankönyvkia- 

dó. Bp. 1965 .. /9-i-10. old./ 
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csecsemőket, a szülők pár fillért fizettek, hogy a gyereket el-

vigyék, és igy egész szekér rakomány gyereket vittek be egy-

szerre a lelencházba. A levéltári feljegyzések kétségtelenül 

azt bizonyitják, hogy ezek közül csak minden kilencedik gyerek 

érte el a huszadik évét. Ugyanilyen szomoru adatokról tanuskod- 

nak Amsterdam ., Strassburg és Nancy levéltárai, és másutt is ez 

volt a helyzet .. Főleg azokban a városokban volt ilyen megdöb-

bentő számu lelencgyerek, ahol katolikus jótékonyságból lelenc-

házakat létesitettek, mert,a protestánsok azt tartották, hogy 

ez az intézmény még erősitené a szülők felelőtlenségét, 

A "szegénykérdés`" vagy "szegényvédelem" időszakában a 

szegény ., az elhagyott és az árva gyermekek megsegitése, véle 

me teljesen szórványos, esetleges maradt. A gyermekkort szüksé-

ges rossznak tartották, ebből kemény fegyeimezés,_szigoru fe- 

nyités, gyermekbántalmazás következett. 

A g„vermekb4aLalma_zás jelenségének történeti áttekintése + 

is ezt bizonyitja, amely szinte az emberiséggel egyidős. Már a 

régi germán mesevilág is ismerte ., még a kannibalizmus formájá 

ban. Vallási okokból történtek gyermekgyilkosságok /a bibliai 

Ábrahám-Izsák története/, a római idők családfőjének jogán gyer-

mekei felett korlátlanul rendelkezett, eladhatta, megölhette;, 

Kinában is szokás volt a gyermekkitétel; Rotterdami Erasmus, 

Luther Márton irtók erről már akkor. A XIX. század  több közis-

mert szépirodalmi művéről megállapitották ,, hogy a szülők vagy 

nevelők által elkövetett gyermekbántalmazások rendkivül gyako- 

ri, bevett jelenségnek számitottak. 

Az olaszlerriani elsőként hívja fel a figyelmet a gyer-

mekbántalmazás büntetőjogi vonatkozásaira a XIX. század végén. 

+ Külföldi Pedagógiai  Figyelő.  1970. /7-8. 8z,/ 
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A gyermeki agresszivitással, a fiatalkori blinözéseel a 

vizsgálatok tömege foglalkozik, . és csak alig néhány  azokkal ,  

amelyeket a eyermekek sérelmárp  követnek el. A tudományos kuta-

tásokat e téren neheziti, hoky a szük körben elkövetett bantal-

mazások kevésbé tudódnak ki. 

"szegénykérdés" vagy .  "szegényvédelem" a jótékonyság 

visszája volt, az intézményes és állami gyermekvédelem előtti 

szakasz, amelyet "vad  álszentség" ,  jellemzett. 

II. Gondoskodás az  elhanyagolt és veszélyeztetett gyermekekről 

az. iparosodással párhuzamosan 

"Rousseau  megpróbálta a nőben felkelteni azt a vágyat t  

hogy maga táplálja gyermekeit." 

.égi  szokás volt„ hogy a nemesség ás a polgársg asszonyai nem 

nevelték gyermekeiket, Amint megszülettek ,  dajkára bizták. 

• Igyekeztek megszabadulni a gyermektől, többnyire a  vidéki  daj-

kákhoz adták ki porontyaikat.  Többnyire  gyakran cserélték őket, 

több is volt egy  gyermeknek..  A gyermekről való gondoskodás leg-

jobb esetben csak azt jelentette l  hogy tanitót biztositottak . 

számára.  

Egészm  pici korát kiVéve l  a gyermek nem  kizárólagosan  

az anya gondjal  az apa•vitathatatlán tekintélyt gyakorolt.  Gya- 

kori  volt az örökbefogadds, korai munkával elszegődés idegen 

családhoz. 

Rousseau nézetei némi elvi változást hoztak az elhagyott 

gyermekek megitélésében. Az uj,érzelmeket is szabályozó  felfo-

gás - a nő és férfi szerepéről - a kibontakozó kapitalizmus, a 

kialakulóban levő technikai civilizációhoz alkalmazkodik. 
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A XIX. század a munka százada, amelyet a XVIII. század filozó-

fusai előre jeleztek; a nyomor és erőfeszitések között születő 

uj társadalom munkája,. 

Legkorábban Angliában kezdődik az az időszak, amelyben 

megszünik a család által otthon folytatott háziipar, amely már 

nem tud megbirkózni a manufakturák konkurrenciájával. Megindul 

a városokba áramlás ., a női munka kezd megjelenni a gyárakban. 

Majd átterjed Franciaországra, Németországra és különösen gyor-

san Amerikába. Szemlátomást felrobban a családi "sejt". 

Mégis éppen ebben a légkörben terjedt el "az anya mint  . 

nevelő" -, "az anya mint_tani„tá" kifejezésekben rejlő felfogás. 

.A + anya feladata a család mindennapi ellátása és a gyermekek 

nevelése - egyik kimondhatatlan fontosságu feltétele a XVIIi. 

század forradalmi elképzeléseinek és előfeltétele a XIX. szá-

zad ipari kapitalista korszak létrejöttének is. Az uj társadal- 

mi mag - a kisebb városi család- a társadalom alapegysége. 

;armelő tagja a férfi lesz, a nő a gyermekre vigyáz - fokozato-

san, a gyermeknek már nem gigedik - , hogy "csavarogjon, csatangol-

jon" .. A gyermek nevelését kizárólag az anyára bizzák, az apai 

szeretet fokozatosan csökken, a nők pedig egyre jobban eltávo-

lodnak "függőségükben" a fejlődő technikai , tudományos, ipari 

társadalomtól. 

A XIX. század a szenvedélyek korszaka, , az anyai szeretet 

szenvedélye elárasztja a korabeli irodalmat ., társadalma csupa 

dinamikus egyensulytalanság a nyomoruság irtózatos gödrei, . 

eszmék hatalma, füst, gépek, zaj, tömegek... 
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III. Gondozott gyermekek Angliában társadalmi háttér és esz-

mék, mint első hatások J. H. Pestalozzira 

ipari társadalom és a gyermek 	• 

Elslaorban Angliára áll , . hogy valamennyi nádfedeles kuny- 

hóba, ahol fontak, szőttek, beköszönt a nyomor. A parasztság.._. 

katasztrófája az ipart üző asszonyokat is tönkreteszi, mert a 

földbirtokrendszer átalakulása. a családokat minden mezőgazdasá-

gi jövedelemtől megfosztotta. Majd a belga, francia és később 

a német vidékre is beköltözik a nyomor., 

J. S. Hpywood:  " 

  

r 

 

e. e. •  

 

1  

 

••• •_•  0 _ .t. _ a •  •  

   

        

        

ik  ekrő1 való gondos nde ~ e "  + cimü müvében részletes  

és hatásos áttekintést ad az elhanyagolt gyermekekről való gon-

doskodás történetéről, az alapeszmékről és a társadalmi háttér-

ről az iparosodó Angliában. Véleménye szerint nagyon fontos 

lett volna többet irni már eddig is erről.  

Dr. Veczkó József "('yermek- és f juaávédelem"  cimü, 

szintén 1965-ben megjelent könyvében Angliáról szólva leirja, , 

hogy "...közadakozásból létesitették a gyermekvédelem intézmé-

nyeit.. ,  5C-60  ezer gyermeket neveltek családias jellegű intéze-

tekben. Egy "családhoz" 14-15 gyermeket helyeztek el, ez volt 

az intézeti nevelés szervezete."  ++ 

pestalozzi fejlődésére döntő hatásul voltak az élenjáró  

re t t 	sz 

+ j.• S. Heywood: Gondozott gyermekek; Az elhanyagolt gyerme-

'kekről való gondoskodás fejlődése. 1965. London.' Routledge  

and Kegan Pam. /Angol nyelven./ 	. 

I. m.: Dr, Veczkó József.  U• o. 
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Zibolen Endre + rámutat, hogy "pestalozzi eligazodását az ipa-

ri fejlődésből adódó pedagógiai kérdések között öregkorában az 

is segitlíette, hogy sok mindent tudottaz e téren elöljáró Ang- 

° lie viszonyairól és felismerte az otthoni és az ottani fejlő- 

dés lényegi azonosságát." 

pedagógiai tevékenységét a kapitalista társadalom kiala-

kulása idején fejtette ki. Élete végéig a tőkés ipari fejlődés 

manufakturás formáját ismerhette csak közvetlen tapasztalatból. 

Már idős volt, amikor a nagyüzemi termelés társadalmi következ-

ményeit konkrétan meglátta. Svájcban csak az 1798-ban megala- 

kult Helvét Köztársaság gyorsitotta meg a tőkés-gazdasági rend 

kibontakozását. "Annál meglepőbb,;  hogy már p4lyá ának első s4A- 
ol• 

■ • 	_ _ • . . o o • 

11 . g_ 	_ 6 • • 	._ • 

társa."  ++ _ 

Mozgásba hozza elsőként a kisemmizettek világát, kiszélesedik 

a gyermekvédelmi mozgalom. 

A következőkben szükséges részletesebben megvizsgálni a, 

"gondozo t4 : t;Yerinekek"  helyzetét a  korabeli Angliában. 

Heywood leirja, hogy a reformáció előtt az árvák és az 

elhagyott gyermekek gondozását az un.: korai, feudális közössé-

gek vállalták,: a nagy-családok és'a faluközösségek. A majorsági 

gazdálkodás önellátó volt., és igy helyet tudott biztositani az. 

otthontalan gyermekeknek ezekben a családokban, a jobbágyok 

   

. - • 

 

•1•• 

      

      

Zibolen Endre:;' "Embernevelés és ipari képzés pestalozzi pe- 

dagógiájában. Bp. 1964. jpestalozzi a korabeli átalakulás- 

ről cimü fejezet. Krit. K• : VIII. 38. old. / 

Zibolen; Endre. I. m.:U. o. ++ 
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gyermekeinek a házában,. vagy mint "átrakott" jobbágy=gyerekek; . 

fiuk éltek. A nemesi birtokon jóváhagyással irnokok vagy szer-

zetesek lettek. "Leginkább olyan gyermekek voltak árvák; akiket 

a rokonok elhagytak vagy törvénytelenek voltak. Acatörvénytelen 

gyermekek teljesen jogtalan helyzetben éltek..." - irja Heywood. 

Az egyház megbélyegezte létezését az ilyen gyermekeknek, kitil- 

totta őket a  vagyonból, az egyházból. Mint "jelentéktelen"  

gyermekek, azért az emberek gyermekei voltak, és °néhány közös! 

séfinek kötelessége volt befogadni, megnyerni maga számára;>őlett.._ Ak-

kor is -,mint gyakran  jelenleg  -., a. családok felszivt.ák el- 

nyelték ők0t,és gyengéden, gyermekien - akiknél nem volt nagy 

szegénység - ,: boldogan  gondoskodtak róluk.. 

Érdekes összefüggés;_ hozy ma  is "előtérben  áll az az . 

elv ;,: mely szerint .a'. gyermekékei: csak A fe1.tétlenül, szükséges . 

tth•. _n 	csa dól 

Svédországban például ez az időtartam legfeljebb egy év ., és ha 

különböző okok miatt a családhoz nem térhet vissza a gyermek,.. 

nevelőszülőkhöz adják." ++ A nevelőszülők segitségével dolgoz ó . 

gyermekintézmények igen já eredményeket érnek el napjainkban 

világszerte, és mi is dicsekedhetünk.sikerekke ezen, a téren. +++ 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a legeredményesebb mai gyakorlat 

mélyen a mustban gyökerezik ., konkrétan az angliai gyakorlatban: 

I. m.. J.  S.  Heywood: I. Fejezet: A gyermek a korai közös- 

ségekben.. 

++ FICA; /Fédération Internationale des Communantés d' Enfants/ 

'Sajtóértekezletéről. Népszabadság,. 1970.. jülius 19. 

+}+ Népszava, 1970...Julius 19."Közös gondunk: a veszélyeztetett 

gyermek.“ 
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Angliában a törvénytelen gyermekeket a gazdagok a törvé- 

Ayes gyermekekkel együtt szoptatós dajkára bízták, majd kolos-

torban., zárdában nevelték, tanittatták. Nemesi házakhoz is ad-

ták Őket. A XV. század közepéig élt az a szokás, amelyet egyy. ', 

érdekes történelmi adatból ismerhetünk: 1496-ban Trevisan Itá-

liából Angliába  kisért egy nagykövetet. Megfigyelte, hogy a gaz-

dag angol nemesek hogyan karolták fel a 7-8 éves gyermekeket. 

Ezt, Angliában, a 

vel kényelmüket"örömmel osztják meg" az idegen gyermekekkel, 

mintha saját gyermekeik lennének. Az előkelők sok gyermeke töl-

tötte gyermekkorát, nagyobb részét távol, mindig az otthontól. 

Amii; a szülők külföldön viseltek hivatalt, rendházakba vagy gaz-

dag otthonokba adták gyermeküket. Ha a szülők és gyermekek vi-

szonya összeférhetetlen lett, ha feldühösitette a gyermek az 

anyát, kényelmesnek és könnyűnek látszott, intézetbe adni. 

Az általános gyakorlat legfőbb eszköze, módja a szoptatós  

dajka megszervezése volt. Az árva gyermekeket ezekre bízták, :  . 

általuk nevelték fel őket. 

AZ  egyház fontos szerepet játszott a gondoskodásban, se-

gitve az elhagyott gyermekeket. J. S. Heywood utal Konstantin 

császár intézkedéseire a szegény és apátlan ,, anyátlan gyermekek 

védelmében. Sajátos házakat hoztak létre: kórházakat, menedék- 

házakat .nyitottak a betegek, öregek, koldusok és az ujszülöt- 

tek gondozására.. A kolostorokban, zárdákban folytatták az el-

hagyott Ayermekekől való gondoskodást. 

Ezeknek a vallásos intézményeknek némi bizonyitéka tükrö-

zi kifejezően az emberek érzelmeit a régi időkben, a gyermekek 

mi- 
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élgtének veszélyeiről_  +  A zárdákban általában lányokat nevel-

tek, oktattak, de el  szállásolták itt az apátlan fiukat is.  

a szegén] gyermekeknek_  Korabeli levelek és jelentések azt bi-

zonyitják, hogy az arisztokrata családok lányait itt nevelték,  

vagy "a féktelen parasztlányokat arra ,  hogyan ügyeljenek job-  

ban egészségükre. . "  

Mindebből látszik, ;  hogy az angol gyermekekről való gon-

doskodás, a gazdag gyermekek taníttatása köd éltes volt,  és  
korlátozott a g  ndozáaukbó1 eredi _hevéiel mer nyi§élte '  J. S.  

Heywood megállapitja azt is, hogy az elhagyott gyermekekről va-

ló gondoskodás véletlen éfi Aafyon ePQrvezetlen  volt. Semmiféle  

könyörületesség  valójában nem érvényesült a gondoskodás kiala-

kulásával. Például a  szoptatós  dajkát kellett találnia gyer-

mekágyi lázban született és egyedülmaradt gyermekeknek., k6ri-

házba szálliteni vagy családba kihelyezni. A kórház papjai.,, 

lelkészei, apácái lehet, ho,. y Íelelő .sséggei elhelyezték a gyer-

mekeket  az un.. ápoló házakban az egyházon belül, minthogy már 

korábban a kereszténység törvényes utasitásaira.tették. De a 

nagyialLszeg, vaég bizony ara sok  nehézséget okozott, betegsé-

gek pusztitották-a gyerekeket, sok meghalt. 

Már aa középkor derekár4 a szegénység miatt, takarékosan 

haa as-itot.ták 'a yeriAlektket r  ha fejlődésük megengedte ,és "va- 
 

lamennyien megvédték." Igy már a Zsggai.  éyeJtői 1 qzc y~ ,doJ ggztake  
i 

z egyház a tizedből összegyült pénz egy részét a sántákra, bé- 1  

nákra, árvákra stb-re forditotta. Az elhagyott gyermekels.nekWta-

nonc-fiunak vagy a leány hozományának adták. Ha  nem birta  be- 

+ 

 

I. m.: J. S. Heywood: I. U. o. /Szent Asszonyok Legendájának  

Gyüjteményébői; 14. sz./ és egy 1414-es törvény.  
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fogadni az egyház őket, koldusként  találtak megélhetést. A ko-  

rabeli bizonyitékok szerint a számuk felszaporodásával csak  

ritkán segitett rajtuk szerzetesi vagy kolostori menedék.  

Az árva gyermekek gyámk.ága üzlet volt,  haszon. Megvásá-

roltak és"elárultak voltak; mint a vadállatok. Ezt bizonyitják  

a kereskedők üzleti elszámolásai is, követelték a pénzük felét  

a gondoskodásért. Ez nem más, mint profi ,szerzés egy nyilván-  
vad területe .és kizsákmányolás.  Az állam a XIV-XV. században  

törvényekkel, törvényszékek felállitásával segitette a kérdés  

rendezését; például 1388-ban segélyre adott lehetőséget a szom-

szédoknak, a szegények segitése céljából.  

A reformáció és a Tudorok kora gyors változásokat hozott  

Angliában. Az  iparosodó ország a  XVI. századi számos tényező  

következményéképpen a zulyosan nö vekvő szegénység és nyomor  ké-

pét mutatta: a kereskedelem és a manufakturák gyarapodása, amely  

átmenetileg munkanélküliséget hozott az iparosokra, kézmüvesek-

re stb-re. Alárendelt szerepet  játszottak a válságok idején a  

társadalmi mozgásokban és a külpolitikai életben. Anglia nagy  

gyapottermelő órszág lett, felboritott .a a mezőgazdaságot, nőtt  

a . mynkanba,jcüli ség. , 

d -1  

lIL~~S~ v 1 Rg7 ~.et8 vo. t.  	  A társada-  

lon~ és gazdasági élet változásaiból következett a szegénység  

1  k 

   

a Tudor időszakban.  

 

_ ~ M 	i- ,  t0 ' 

 

   

A cselédek és tanoncok felszabadulása növelte az elhagyott  

gyermekek számát. Mivel nőtt a szegények, csavargók és munka-

nélküliek száma, még nehezebben tudtak otthonra találni, vagy  

munkaalkalomra a mezőgazdaságban ezután. A törvényhozás  szigo 

rusága is megnőtt. Az 1601-es Elizabeth törvény 1948-ig segitette 
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a gondoskodást. munkára fogták őket vagy tanoncok lettek. Több  
Qz a törvéTny  

mint 300 évig - 347 év! ='csak sivár megtestesülésre talált. . 	it 

A XVII. századtól már vissgalések, hanyaasáaok tapasz- 

talhatók a gondoskodásban... P.ajd egy általános jótékonvsán és  

segités látványos hozzáállása villant fel. Egyidej.üleg a szegé- 

elmulásával a s7ótékony,~ág Törvénye  

serkentette az egyéneket az általános adományozásra, a védelme-

zéstől a hagyatékokkal való visszaélésre."Igy általánosi tották  

az igyekezetet a jóságra, a góndoskodásra."A század közepe kö-  

rül, a nemesi osztály alapitotta körülmények között hiányos  

volt a gondoskodás, és a szegények igazgatásának segitése jó-

val kisebb mértékü volt még.  

A polgárháboru rendezetlen viszonyai, az otthonok háboru  

veszteségei és.pusztulásaili a pestis-halálozások bizonyára na-

gyon megnövelték az elhagyott gyermekek számát. A "zűrzavar"  

és szegénység csökkentette a képességet az elhagyatottakkal tör- 

ténő foglalkozásra. A háboru leapasztotta a sok gazdag földbir- 

tokos jövedelmét és nem tudtak adni, nehezen tudták fenntarta- 

ni a jó tékorw intézményeket.  

A londoni utcák rendjének 1655-ben például nagy aggoda-

lomra volt okuk: a koldusok, , az elhagyott gyermekek kocsikon 

függeszkedtek és alamizsnáért kiáltoztak a magánházak és temp-

lomok ajtajánál, betörtek az üzletekbe, elterjedt a lopás! 

1653-bél származik a "szegény kivetett Gyermekek  Hala és  

K-i ál . ati" cimü  kiáltvány  a parlamentnek cimezve . ;  
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'Komoly Szenátorok, hogy ültök magasan 

Ne hagyjátok a szegény angol gyermeket meghalni 

És lekonyul a szemétdombokra panaszos hangjaival; 

Egy törvény a szegények segítéséért., ók mondják. 

A jövő érkezik; miért késik? 

O ne hagyjátok hollandok, dánok ,. ördögök által előállitott sza-

vazatokat. 

• .:4'.  

 

` 	. t 

Szerintük` Szerintaklit munkanélkü-

liség egy megrögzött szokása, megfontolt kisérlete a szegények- 

nek a munkakerülésre." ++ . 

Egy uj filozófiai bázis a közgazdasági érdeklődésen kez-

dett feltűnni.. Ez az uj filozófia egy elkerülhetetlen következ-

ménye az individualizmusnak,; amelyet a köztársasági Anglia foly-

tatott.. A puritán morál és a kapitalista mohóság keverékéből 

születő ipari társadalom Vagy-Britanniában az álszentség hazá-

ja volt. 

A XVIII. századi., egycsapáEra bekövetkező mezőgazdasági 

forradalom következtében csupán a föld produktivitása szabta 

meg a földhözragadt szegények,,, földmüvesek.számára a lépés- 

I. m. J S. Heywood. I../Jegyzet: Thomas Tracts, 1653. 

quoted in % E. M. Zeonarclop. cit../ 
++ I. m.: U. o./Act for the suppresion of vagrants end idle 

persons 16570. Act of settlement 1662. I, M, U. o./ 

Megjegyzés: ; A . továbbiakban az angliai gyermekvédelem bemu-

tatása Heywood idézett könyve II. és  III. fejezete alap-

ján. 
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tartás lehetőségét a városi lakók létszámának növekedésével. 

Létrejött a kisajátitott maganbirtok, igy a család  már nem volt 

többé egy termelőközösségként müködő egység. Ettől kezdve a 

kenyérkeresőtől függött, akinek bére  igen ritkán  viszonylott 

a család létszámához. Á munkanélküliség ás az elszegényedés 

következtében igy tönkretették a család státusát. 

1722-hen az állam engedélyt adott a plébánia-hivatalok-

nak /egyházközségeknek/, hogy "workhouse"-ohat, dologházakat  

alapitsanak a szegények elkelyezésére, fenntartábára ás foglal-

kortatásukra. Az egyházközségi támogató szervezet "jótékonynak" 

nevezett rendszere ellenszolgáltatásként termézetesen munkáju-

kat is igénybe vehette. Az anyák szorongó szivvel  vitték  gye-

rekeiket a gyárakba, ahol dolgortattak őket egyfolytában 12-14 

órán át. Különben a családok elvesztették volna jogukat a "td-

mogatásra", hagyták volna  Őket éhen  pusztulni. Joggal nevez-

hetjük ezeket a munkaházakat a "Szegények Börtöné"-nek. 

Mielőtt a  szegény  ás az elhagyott gyermek ezt a támoga-

tást megkapta volna, egy un. "workliouse-teszteu" kellett ke-

resztülmennie. Egyre nyilvánvalóbbá wilt a  társadalom  minden 

egyes egyedének gazdasági értéke... 

Az alkotmányon nyugvó Rzeg6nytörvOny  egyaltalán nem tekintette 

magát  olyan humanitárius eszköznek, amelynek a feladata az 

egyedek nyomorának kiegyenlitése lett volna. Ez inkább a magán-

kezdeményezések ás  emberbaráti  érzések feladata volt. Anna ki-

rdlynő idején igen virdgzóak voltak a kagikutimixIslagaku. 

azonban a vidék elszegényedése következtében a törv4uysértéseX 

412_4mArjasitaX4, magukkal hozva a makilakizAA problémáját. 

A XVIII. század folyamán a  törvénytelenség ás  

emelke_désénvk legfőbb oka volt. hogy a  közöséi  é)‚et családi 

Eden korabeli beszámolója szerint 
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az 1662. évi letelepedési törvény előmozditotta a törvénysérté-

seket és a jogtalanságot: a plébániák erőszakos módon a paró-

kiákhoz kötötték, költöztették a férfiakat :, a családokat.  

A század a szociális fejlődés állandó szinhelye. A bebörtönzés  

és kitelepitAa  mindennapi büntetésként számitott. A háboruk kö-

vetkeztében igen sok leány is  magára  maradt, amikor  a gyermeke  

még meg sem született ,' "és ebben az atmoszférában a szegénység  

meg volt arról győződve, hogy a jelen sokkal több realitást és  

értéket tartalmaz, mint a még be nem látható jövő."  

 

_ _ • • e ' o o  . •  (Z. 
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• A törvénytelen gyermeket a család nem .fogadta be,  csak ak-

kor,, ha potenciális munkaképességét a saját javára fordithatta.  

Mivel a-leányanya képtelen volt gyermekéről gondoskodni,. igy  

gyakran a parókiát terhelte az anya és gyermek eltartása.  

. Akol a gazdagságot magasztalják és megszerzésére. lehető-

ség van,. valamennyi tényezőt együtt ellenszenvesnek tekintik,.  

amely az egyéni jövedelemre gazdasági nyomást gyakorol.. A  jog- 
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tek?-nt~+,atő_ Igy a plébániákba fektetett pénzt is a társadalom  

elleni támadásnak tekintették. A morális gyengeségnek és az  

Artiynei felelősségnek a kojn  

p -szektiarizál t társadalom visszariadt, például ez nyilvánult 

meg a leányanyákkal szemben megmutatkozó társadalmi magatartás-

ban, mind a parókiáis "Workhouse-"- ókban,, mind pedig a vallásos 

jótékonyság alapitotta jaViIóintezelipt,keretén  belül.. Eden.szin-

tén hüen elmondja, hogy a` leányanyák terhésségük alatt rosszabb 

ellátásban részesültek, mint a törvényesek. Ujabb törvénytelen 

gyermek megszületésekor megvetettség jeleként megkülönböztetett 

ruhában kellett járniuk. A . letelepedési törvény "alapján"' sokat 

S.' 	4_:, 	 e 	_ 4 	. .0.4 ^ 



= 44 - 

közülük kényszeritettek hazatérésre. 

A vallásos jótékonysági javitóintézetekben elvárták tő- 

lük, hogy biinhődjenek alázatos és áldozatos életükkel. Még a 

t. 5 	t 

Nem csoda tehát, hogy a konzekvenciákat elkerülendő igen sok 

leányanya hagyta gyermekét valahol a szabadföldön vagy a trá-

gyadombon, olykor egy küszöbön vagy némi pénzt fizettek az el-

tartásukért; de igen sok ártatlanság vált gyilkosság áldozatá-

vá, főként a folyókba vagy árkokba dobálták őket. 

Thomas. gram  naponta igen sok ilyen elhagyott gyermeket  -t 

látott Rotherhithe és London között. Elhatározta, hogy saját 

erőből - mivel létrejöttében a társadalom is bűnös volt! - meg- 

kisérli elejét venni ezeknek a tragédiáknak. Majdnem husz évi 

kemény munkával, mély nittel,, őszinte kiállással 1739-ben enge-

délyt nyert egy lelencotthon létrehozására. 'itt a kétségbeésett 

szemrehányástól mentesen hagyhatták gyermekeiket az anyák, ab-

ban a tudatbán, hogy gondoskodnak róluk. Á hiressé vált intéz-

mény, a Foundling Hospital. !Lelenc Kórházi 1747-ben épült fel 

Lamb's Conduit Fieldsben. Ma is. Coram nevét viseli és gondos- 

kodik az ilyen gyermekekről korszerüen. 

Coram 

 

Kialakult az a .szokás, hogy az anya !'.o • 	9' . . • . 

 

otthagyott gyermekét valami megkülönböztető jellel látta el, 

igy katalogizálhatta a  gyermekeket.  Igy később esetleg vissza-

kaphatta vagy más otthont tudott előkésziteni számára. 

Ezzel párhuzamosan erősen megnőtt a gyermekek vidéki el- 

látása, kite]'  pit4pe.  Be magával hozta azt  a tradiciót ., hogy 

k lör3bözŐ családok min _ obba ondoskodjanak  ezekről a gyer- 
mekekről.  Még ma is virágzik a régi generációs hagyomány Ang- 

liában éE másdtt. 
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Ez a gyakorlat máig is nagy hatást gyakorol a közvéle-

ményre, főleg sok fiatal életet emberi és felvilágosult módon 

vezetve. 

A tulzsufolt "workhauseu-okban a fiatal gyermekek hal4- 

— _ .- 
 

A XVIII. század demográfusa, dr.  Price  megállapitja - ir- 

ja Eden, a korabeli elemzésében, hogy Angliában a Hanway's Act 

/1767/ bevezetése előtt az egyházközségek által fenntartott  

gyermekek majdnem kivétel nélkül életük első hat évében haltak 

meg. Az előbb emlitett rendelet gondoskodott a gyermekék vidék- 

re  történő 

 

Londonból. Ennek  beve- 

 

zetése Jonas Hanwaynak volt köszönhető Eredményeképpen jelen- 

de ugyanak- 

kor uj , előre nem 3étot prQ 14mak  keletkeztek.  

Legégetőbb volt, hogyan gondoskodjanak  az  elhagyott gyer-

mekek egyre  emelkedő létszról? 

Törvény kötelezte a plébániákat, hogy minden hat éven alul 

6 
"Workhous.e -okba történő•b.efogadásuk után két héttel,telepitse- 

nek ki. A gyermekeket itt hat évis kor ;ellett nevelni és el-

tartani, 

 

 amii _ yi 	nem aehettek a "workhouae"-okba vagy  

Honná 	, nevely"szüiŐk minden, hat év alatti gyermek után heti 

2 shilling 6.pence-ben részesültek, hat'év betöltése után, elvi-

telükig, 2 shilling járt gyermekenként.. 

A plébániák. öt 'Noble-men"-t vagy "gentlemen"-t neveztek 

ki a gyermekek gyámjaiként. Joguk volt meglátogatni a gyámolta-

kat és u .. PZ t. — e - •.—s ' a : 4 • Ha a 

név 1Ő nyák kielégitően nevelték a gyermeket, évente tiz shil-

lingben részesültek. Ezzel is mind odaadóbb gondoskodásra kész-

tették őket. A plébániáknak kötelességük volt a gyermekeket meg- 

1i szegénygyermeket születésük után két héten belül, vagy a 
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felelő ruházattal ellátni, vidékre küldésük esetén utiköltsé-

get, a szükséges gyógyszereket és az esetleges temetési költ-  

ségeket fedezni.  

Számos gyermek,. akik a nevelőszülők részéről gondos el  

látásban részesültek., a közelben tanonckodtak, de igen sokan  

közülük hat-hét éves korban visszatértek a "workhouse"-okba,  

ahol a létszám egyre jobban duzzadt. I' nittatá'uk Vigye égetően  

sürgőssé  vált. 

A szegény nép számára a gyermekek eltartása igen sulyos  

anyagi terhet jelentett.. Sok nina.9441 en szülő gyermeke és az  

árvák visszatértek a "workhouse"-okba. Ha  nem tanitották itt  

őket mesterségre,  It  

   

 

- 	.0 	 ~ 	- -  _• 

 

    

    

Rengeteg fiu és lány volt összezsufolva a &&övősz kekné1  

vagy ,i, g b,,munk bb ívyen, igen gyakran piszkos és egészségtelen  

viszonyok kőzött. A betegség  és az ennek következményeképpen  

előállott munkapangás a gyermekeket nem tehette jövedelmező  

munkaalannyá,,, igy a felügyelők egyre inkább kutattak olyan le  

hetőségek után, hogy a gyermekek másutt tanulhassanak nester-

séget. Crabbe, a költő, a XIX. század legelején, a "The 

Borough" /"A város"/ cimü költeményében hosszam, hideg realiz- 

mussal irja le a szegény gyermekek mindennapi helyzetét,. csak- 
i  

ugy, mint a londoni plébániák, gondozásában levő gyermekekét,  

akiket lelkiismeretlen felügyelőik,- mivel helyi alkalmazta-

tást nem tudtak részükre biztositani,- távoli mesterekhez irá-

nyitottak. Hogy ezt az üzletet iebonyoiithassák, az un. "work- 

house"-i takarító . személyzet szivesen közvetitett a felügyelők 

és a távoli mesterek között,- persze mindig a szegény tanonc 

kárára. 

Az Old Bailey-per bizonyitja, hogy a táoli mesterekhez 
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Gyalázatosan .k' us•nál k őket, nem is beszélve a bánás-

módról, amelyben részesültek. Igen sokat egyszerüen megöltek, 

lemészároltak közülük, némelyeket veszélyesen fenyegettek, fia-

tal lányokat gyaláztak meg. 

Ez az el j r a„ sajnos aáliandó volt_, dacára az 1793-as  

törvénynek, amellyel az ilyen bánásmódért a mestert sulyos bün-

tetéssel fenyegették. 

Sajnos azonban a "workhouse"- i gyermekek ylIyy nua ismer-

ték ezt a törvényt, vagy félelmükben nem mertek rá hivatkozni. ' 

A bánásmód elől sokan  almenekülta  és szaporitották a városi 

csavargók, koldusok, zsebtolvajok számát. 

Közben, főleg tszak-Angliában, egyre fejlődött a gyáraknak 

géppel valóellátása. Ez természetesen maga után vonta a tanonc--

nak .továhbképzését  és munkájuk igénybevételét. 

Arkwright találmánya, a gépesités idején a gőznek mint 

energiának a felhasználása még nem volt ismeretes.A gyárak gé-

pei főleg vizierő meghajtására voltak utalva. Természetes, hogy 

a gyárak gyors folyásu folyók mentén,vagy vízesésekre épültek. 

Az ilyen helyzet beállta következtében a helyből toborzott mun-

kások száma nem volt elegendő. Londonból és általában délről 

küldték a felügyelők a szegét y _csal ádokat  az északi területek- 

re. 

A parókia "workhouse"-gyermekek tanoncai képzése hét éves 

korukban kezdődött, és huszonegy éves korukig tartott.; a leá- 
	II i 

nyoknál mindaddig,;  arcig férjhéz nem mentek. 

A fent leirt rendszer jellemezte. az 1775-től 1816-ig ter-

jedő periódust. 

Ekkorra ugyanis a gőznek,mint energiának a felhasználása, 

lehetővé tette gyáraknak a várósokban való épitését és ugyan-

akkor helybeli gyermekek voltak alkalmazhatók., nem kellett 
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tanoncokat importálni. F fiAIA1 tanoncok tökéletes negligálé- 

      

z .m. 

 

    

, . .. 	. 	_ 	. 	- - - ILA  - 

  

       

        

fejezete.  - állapitja meg  J.  S. Heywood.. Vidéken a gyermekélet 

borzasztó olcsó volt, ahol a gyermekhalandóság csökkenése arra 

vezetett, hogy a lakosság szaporodása gyors legyen. Az 1767. k, 

évi ., mér emlitett Hanway-történy előtt a parókia-gyermekek évig  

halálozási aránya 60-70% .között mozgott. Viszont a törvény után 

a gyermekek, bogy tanoncokká válhassanak4  olyan világba kel-

lett, ho gy helyezkedjenek,. amelyben már a legkisebb gyermek is ,  

hogy növelje szülei munkateljesitményét, felhasználható legyen. 

Arnig a ruházati iparnak házi jellege volt,, otthon valósult ez 

meg. 

Hargre,8vés Crompton találmányai lehetővé tették,, hogy 

gőzenergiával ellátott gyárak épüljenek a városokban is, és 

amikor a kéziszövőszékkel való szövés korszerűtlenné vált már, . 

a szülők szempontjából is fontossá vált a gyermekeknek a gyárak 

• által fizetett munkája. 

A piébánat megtagadta a támogatást azoknak az apáknak, 

akiknek a gyermekei a szövőiparban alkalmazhatók voltak. Érde-

kes ,, hogy ezeknek a sorsa sokkal rosszabb volt, mint a tanonco-

ké .. Okai, mert fiatalabbak voltak és a család ir4pt érzett  

°'szeretetből'• kellett dolgozniuk  A gyárakban három-négy esz- 

tendős, apró gyermekek is dolgoztak, hogy összegyüjtsék az 

anyaghulladékot az őrizetlenül hagyott ás működő gépek alól -. 

ahova az idősebb nem volt képes beférni. Az idősebb g_y ermekek 

napi 15 órát dolgoztak, bizonyos feltételek mellett éjjeli mű-

szakban is .,. . amely feltételek ..rendszerint a 4p i ;al-' ta styl valÓ  

félelem alakjában i'lentkezt4. , 
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Ha ilyenképet mutatott a család gyermekének helyzete, el 

lehet gondolni, milyen volt a támogatást nélkülöző gyermekek  sor-

es.  E korszak elején nagyezámu gyermeknek a gyárakban való alkal-

mazása az ipar szempontjából döntő volt. 

A parókia felügyelői ki  is használták ezt az alkalmat. A 

nincstelen, az árva, a.törvénytelen gyermekek Londonból és a  ten-

gerparti nagyvárosokból ez északi vidéken fejlődő gyárakba kerül-

tek. A felügyelők ide szerződtették ,  őket. Ezekben az északi gyá-

rakban a gyerekek,nápi 12-14 órát dolgoztak, beleértve az éjsza-

kai műszakot is.  A gyérakhoz tartozó tanoncszállásokon laktak. 

A legnyomoruságosabb üzemekben, amelyek zsufoltak voltak . 

gépektől, és amelyeket faggyugyertya világitott meg,a szinte min-

den  szellőztetési lch etőséget nélkülöző helyiségekben a gyerme- 

kek mindennap  reggel `5h,-tói este 8h-ig dolgoztak ,, kétezer félórás 

megszakitással. /Az elsó reggel 7h-kor - reggeli; a második: 

12h-kor - ebéd alkalmával volt./ A délutáni munkaidő folyamán °en-

gedélyt kaptak,, hogy ehessenek ,.. Ezzel szemben a helyiségekben " sem 

ülőhely, sem pihenőhely nem volt. Igy' a hosszu műszak végén a 

kimerült ,gyermekek hullafáradtan másztak bele azokba az égyakba, 

amelyeket ez éjszakai müszakba indulók abban a pillanatban hagy-

tak el.  Vasárnaponként 6-12 óráig gépkarbantartós folyt a gyárban. 

Nem.esy műhely .yydr/ tulajdonosa  tekintette a gyermeket  

sokkal inkább.. a gép kiegészitő részeiként, mint ember i lényként.  

akiknek szeretetre és .ondozásra van szükeé, Uk. 

A gyerekek közti barátság is olyan módon alakult ., mint 

ahogy  a róluk való gondoskodás történt. Ez nem  is csoda, hiszen 

ez embertelen bánásmód velejáró a az elkérgesedés. 	. 

Abban az esetben, ha  a mühely /gyár/ csődbe ment , nyilvá-

no san elárverezték őket$  Érdekes megemliteni, hogy egy 
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Lancashire-i gyártulajdonos olyan megállapodást kötött egy lon-

doni plébániahivatallal, hogy az utóbbi minden husz egészséges  
gyermek után ingyen egy idiótát is ajándékoz a gyártulajdonos-

nak. - Tolt olyan mester is,  aki  ha pénz szüleében volt, tanon—  
ca meggyilkolásától sem riadt vissza, abban a tudatban, hogy az  
uj tanonc ujabb prémiumot hoz magával.  

A gyapjúfeldolgozó üzemek, melyek zsufoltak voltak az  
agyondolgozott, piszkos, elhanyagolt gyermekekkel, a legkülön-

bözőbb betegségek melegágyai voltak. 1784-ben egy Ratcliffe-i  
gyapj .ufeldolgozó üzemben epidémia tört ki, amely végre felhiv-
ta a nyilvánosság figyelmét a tanoncok gyalázatos helyzetére.  
Dr. percival manchesteri orvos javaslatára a városi tanács nem  
engedte, hogy a tanoncok 9-10 órát követelő gyapjúfeldolgozó  
üzemben szerződést kössenek. De máshol még folytatódott az  
"elküldés" Északra.  

1802-ben megszavazták a sir Robert Peel's Act_ törvényja-  n 
n 0 

 

anonco  

 

kalm  . =k . a..  •  

    

t~&ti-lelki jál4téről. .  Egy szakasza tartalmazta a parókia-ta-

noncok élet- és munkakörülményeinek javitását. Lányok és fiuk  
nem lehettek elhelyezve egy hálóteremben, és két gyermeknél több  
nem foglalhatott el egy ágyát. Évi váltással, minden grófság  

gyárellenőrt nevezett ki, akinek joga volt az összes gyárat tet-,1  
szés szerinti időben ellenőrizni. Sajnos az ellenőrzés előirás-  

szerű  végrehajtásáról nem ion volt. szó. Ebből következik, hogy 

. 	• 	. 	. 	~ 	 - 	. ~ - 11  

A gyárakban alkalmazott tanoncok életénél a kéményseprő-

iparban vagy r̀1  bányákban dolgozó tanoncok_ helyzete sokkal rosz-

szabb: volt.  

Ezeknek a gyermekeknek a zöme a Staffordshiere-i bányákba ke-

rült., mert a "workhouse"-ok ebben az időben mondhatni üresek 
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voltak. Lancashire és a West Riding zsufolt volt szintén gyer-

mekekkel. Az utóbbi helyen lányokat is felvettek. 

Foglalkoztatási viszonyaikra vonatkozó tényeket a "Gyermekek  

Eselama sót F1?enőrző Bizottság" első jelentése tartal-

mazza, 1842-ből. 

Tökéletesen ki voltak szolgáltatva egy társuknak,, akit a 

felügyelők választottak ki. A bánya mélyén dolgoztak, mint tár-

na-ajtó nyitogatók, csukogatók vagy a szellőztető-berendezést 

kezelők. Csilléket, kocsikat raktak még szénnel, vagy igavonó- 

ként voltak befogva a tárnában közlekedő szállitóeszközök elé. 

A munk aidő napi 12 óra volt. 

A legtöbbet szenvedő gyerekek a "workhouse"-ok tanoncai- 

ból kerültek ki. - "Ezek a kölkök olyan munkára valók és oda 

küldendők, ahova saját gyermekét senki ser.. engedné el. Ha meg-

tagadnák, a magistrátus elé idézhetők és börtönbe vethetők." - 

('s9oder Séri, egy nyolcéves lányka,, aki a West Ridingban 

dolgozott, egy napjat igy irja le: "Csapóajtó-kezelő vagyok a 

Gauber pitben.. Világitás nélkül kell dolgoznom, állandóan ret-

tegek. Munkámat hajnal 4 órakor, olykor fél 4-kor kezdem meg,. 

és csak 5-fél 6 órakor jövök fel a világosságra. Alvásra alig 

van időm. Ha van világitás a munkahelyen, dalolok, de soha a 

sötétben, akkor nem  merek.",  

Egy kirendelt ellenőr a következőképpen irja le a West 

Riding-i bányákban dolgozó lányokat: "....megláncolva, huzóöv-

vel ellátva, verejtéktől kiverve, több mint félmeztelenül, 

négykézláb erőlködve von.zolják a nehéz terhet, leirhatatlanul 

gusztustalanok és természetellenesek." 

A parókiális tanonc gyermekeknek félelemteli életét egy 

glignőr elvett s még élénkebb.szinekkel irja le: 

"Képtelen vagyok elfelejteni azt a szerencsétlen teremtést,  
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akivel először találkoztam; Körülbelül 8 éves fiu volt„ amikor 

elhaladtam mellette, mint egy kétségbeesett idióta nézett rám, 

mint valami dolog, valami kuszó-mászó dolog. Amikor közeled-

tem hozzá és megszólitottam, remegve és félve somfordált egy 

sötét sarokba, mintha attól félne, hogy meg akarom verni; ős a 

sarokból sem hizelgéssel, sem igérgetéssel nem lehetett kicsa-

logatni." 

A XVIII. század végén - a XIX. század elején a kémény-

seprőmesterek ,  alkalmazott. F,yermekei kivétel nélkül nincstelen,  

un. nem kivánt gyermekek voltak. Elsősorban az alultápláltság 

folytán, a növekedésben elmaradt "workhouse"-i gyermekek, vagy a 

szülők által nem kivántak kerültek szóba. A nem kivánatosakat 

2-3 ginni.ért eladták.  

Általában hat-nyolc éves kor között kényszerültek munká-

ra, de volt olyan, aki néby éves korban kezdte. Megdöbbentőek 

azok az adatok, amelyek  a  mester bánásmódjáról t .anuskodnak 

volt, aki kedves hizelgéssel buzditotta munkára; legtöbb azon-

ban a f,anyegetést'  és durvaaággt  alkalmazta, igy hajtva a  két-

ségbeejtő munka elvégzésére a gyermeket. Nem egy mester alá-

gyujtott a gyéreknek, vagy szQge, Dpttal döfködte  a talpát. . 

Elkerülhetetlen sérüléseket szenvedtek ezek a gyermekek. Aki 

tulélte ezt a balesetekkel, tüzzel, fulladozással járó élet-

szakaszt, amelynek folyamán szinte soha sem mosakodhatott meg, 

fájdalmas rákban halt meg. Akik élve maradtak, deformálódtak, 

vagy a kéményjáratban elfoglalandó pozició vagy pedig a maguk 

előtt tolt nagy tömegü korom sulya következtében. 

       

hogy a A 
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fent bemutatott állapotokat megjavitsa t  vagy megtiltsa. Ebben 

a küzdelemben Törd Shafte,,sb ry halhatatlan érdemeket szerzett. 

1842-ben nyujtotta be törvényjavaslatát Meöinditó bevezető  
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beszédében idézte a kis Rochdale-i Edmond Kershav esetét: 

A kisfiu szénbányában dolgozott. Dr. Milner vizsgálta meg egy 

alkalommal, aki "testén mintegy 24-26 sebet tapasztalt, háta 

és lágyékai kocsonyára voltak verve, a fején /amely szinte meg 

volt skalpolva/ több sebhelyt talált, egyik karjának alkar-

csontja a könyök alatt el volt törve, a törés maga mér,, idősnek 

látszott .; amikor a fiut biró elé vezették, sem állni, sem ülni 

nem tudótt, a padlóra kellett elhelyezni. °A kartörést sindarab 

okozhatta, a tört részeket nem illesztették össze, és e tört 

karral heteken át dolgoztatták. Maga a mester is beismerte, hogy 

mintegy szok4s sa rint veri .a gyermeket egy lapos fával, amely-

nek a végébe vasszeg van verve, és amely mintegy fél hüvelyk-

nyire al  ki a fáböl. Az ütések oly erősek voltak,:  hogy át ha-

tottak a bőrön és a  dr. Milner"által leirt sebeket okozták. 

A gyermek az éhhalállal küzdött. Maga a test is ennek a jeleit 

mutatta., A brutális mester csilletologatóként mindaddig hasz-

nálta a gyermeket, amig az lábán tudott állni. Aztán egy kocsin 

hazaküldte özvegy édesanyjához.".- 

A tipikus példa alapján el4ppredett harcot inditott  

való ajkOmazásá.t, 

Voltak olyanok., hogy nyiltan támadták a parlament opozi- 

sióit,. fel akarták rázni a nyilvánosság lelkiismeretét. Céljuk  

a.z élet,jogának elérése volt a kizsákmányolás jogával szemben. 

Az 1830-as évektől sorban születnek meg a törvények a gyermekek 

védelmére.  
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ilaaagfjp,glalgA az eddigiekből:  A XVIII. század elhagyott  

gyermekeiről festett kép "teljesen sötét". Pedig  pozitivumokat  
is találhatunk., hatásukban is jelentősek.  

Az egykoru okmányokban olvashatunk a rászvétma,  szinte  

     

sőt a szeretetr4  is , .  ami egy cseppet  a  
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bevilágit a "workhouse"-ok és gyárak sötétjébe.  

pompás példa erre a Leeds-i "workhouse"c .  a korabeli je-  

lentés kidomboritja a tanoncokkal foglalkozó mester jóságát és  

judvessgTát.  Emlitést tesz más mesterekről is, akik feleségeik-

kel illetve családjaikkal sok jót tettek a rájuk bizott tanon- ,  

cokkal.  

Manchester-ben  1794-ben, Samuel Bamford veterán apja volt  

a  "workhouse"  mestere. Az ott folyó munkáról igy irt: "...csa--  

    

Az egész  
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család részt vett a munkában., igy egy egé sz uj életforma éé a  

bizalom légköre oltatott be. a tanoncokba. Mind a szegény árvák,  

mind mimagunk gyermekek megértő jó apával és - anyával dicseked-

hettünk." S,Jamimel egy alkalommal feketehimlőt kapott és leii ja  

azt a fogadtatást,. amiben a tanoncárvák részesitették, amikor  

mér játszani tudott. Nyilvánvaló., hogy a gieznyilvá uló ,szeretet  

Néhány gyár a közösség életét nyujtotta ott, ahol a tanon-

cok szerződve voltak, kedvező előnyökkell. Az első ilyen gyári  

közösség  /majdnem a_ mai tanoncotthonnak nevezhetnénk/ a Quarry  

Bank Mill volt. Samuel  Greg  Épitette 174-ben, Cheshireben, a  

Bollin és a Dean  összefolyásánál. Greg, a belfasti hajótulajdo- 

nos fia, akit egy manchesteri kézmüves adoptált, iskoláit rész-

ben Harrow-ban végezte. A jő mulikamenet biztosítása érdekében 

házikókat épittetett, farmot  telepitett ., hogy dolgozóit élelmi-

szerrel és tejtermékkel elláthassa. Később egy nem-szektás 
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templomot és iskolát is emelt .  Amikor a gyár megnyilt, a fel- 

nőtt munkásokról a jlébániafelügyelők gondoskodtak, amíg a tanulók 

két tipust képviseltek. Az egyi k. csoport a "workhóuse"-okból 

származott, a másikkal kapcsolatban Greg a szülőkkel kötött 

szerződést. Mivel jó néhány gyerek otthontól több napi járó-

földre lakott, minden tanonc a tanoncotthonban lakott, amelyet 

egy hatalmas gyümölcsös vett körül. 1790-ben a mester és a fe-

lesége 80 tanoncról gondoskodott. A lányok és a fiuk egymástól 

teljesen elkülönitve,.meszelt szobákban laktak.. Fizetett orvos 

ügyelt a gyermekek egészségére.. A jelentések beszámolnak arról, 

hogy a gyermekek még messzi vicékről is idekerültek .. A róluk 

való gondoskodásban az egész Greg-familia részt vett. Később a 

tanoncokból nem egy jó állást kapott a gyárban, üzemvezetők let-

tek, egyikük a család bizalmas tagjává vált,.. aki később a lo-

garléc használatáról egy ismertetést is irt, jelentetett meg. 

A Quarry Bank Mill kéziratai megbizható képet nyu jtansk 

az akkori idők helyesen vezetett tanoncotthonáról.  

A napi munkaidő 12 őre volt. Tulórázni is kellett, de a gyerme-

kek jól tápláltak, öltözöttek voltak, gondoskodtak egyéni izlé-

sük kielégitéséről is. A gyár főkönyve beszámol arról, hogy oly-

kor egy logarlécet szereztek be, sőt fuvoláról is tesz emlitést. 

Legtöbbször  a lábbelik és a ruházat beszerzését emliti. 

Megtörtént,, hogy egy-egy tanonc megszökött .. 1806-ban két 

meglógott fickót "kikérdeztek szigoruan", :  a tanoncotthonban ural-

kodó viszonyokról, mindkettő válasza jó volt, csak szüleiket  

akarták meglátogatni Londonban, azért szöktek  meg.  - A főkönyv 

adatai szerint 18 év folyamán 23 tanonc szökött meg: 

Amennyiben indokolt volt i  a gyermekmunkahelyét tanonc-

éveinek letöltése előtt is elhagyhatta. Például Catharine Sul-

livan, 11 éves kislány, szüleitől megszökött, , és igy Bradfordból 
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Liverpoolba ment. Egy "workhouse"-ban szállásolták el: Innen 

került tanoncként Mr. Greg-hez. 	évi itt dolgozás utén réta- 

láltak, visszakövetelték, anelybe Mr. Greg 1832. januárjában 

bele is egyezett. A leszerződött tanoncok olykor kitebb ajándék-

ban vagy engedménybkben részesUltekw A szerződések a .  következő 

megjegYzéseket tüntetik fel: "munkába lépéskor kifizetve 6 pen- 

nyT vagy "Unnepélyes alkalomba megjutalmazandó", egy tanonc 

például 1785-ben szerződésén a következő megjegyzést láthatta: 

"pankösdkor 6 penny kiutalandó"; kétpownall-i gYermek 1819- 

ben és kettő woodford-i gyermek 1827-ben személyenként és karéo-

csonyként ajándékban voltak részesitendők. 

Néhány záradék aZ dvi szabadságra is beszámol, amelyet a 

gyárból távol töltöttek el. Minden valószintiség szerint az emli-

tettek sze é özve. ek va nincstelen szülők ermekei oltak-

akik a Szegénytörvény alap4án kerültek kötelező tanoncsorba.  

A kontraszt a gyári tanoncság gonosz viszonyai és a fent-

eml'tett tanoncokra való ondoskodás közdtt sehol sem olyan ri-

koltó, mint a Quarry Bank Mill-i gyermek esete: 

Sok gyermek Iserült Greg-hez betegen t. kiéhezetten. Az orvosok 

megirt recetekteszr_p_ 	 hogy a korhoz kd- 

pest az orvostudoadny magas fokon állott, és már egyes esetek-

ben, a gyermekekkel szemben, megértő, szeretetteljes gondoskodás 

nyilvénult meg: "Agyban tartandó. Naponta kétszer langyos vizben 

lemosandó, a bőrt a mosés utén teljesen szárazra kell törölni. 

Ihat toast-water-t /piritott kenyérből készitett italt/, alma-

tedt, irót. Minden mésnap fehérnemil váltaadó, a levetett fehér-

nemii azonnal leetztatandó. Jon Steele, 1804. december 13." - 

Másik példa: "Frissen fejt tej-hőmérsékletti vizbe ültetendő 10 

percre, közvetlenül lefekvés előtt. Ez négy napon keresztal minden 
este 
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meE'ismútlendő. :.:eleg törülközővel száritan_dó, lábai meleg fla  

nellba csavarandók. Betty Knight, 1806 .. m^rcius. . " - Vagy: "Hűs-

étel kizárva. Tojáson, tejen, törött burgony('n, irón, tejsavón  

ás puddingon tartandó. 'L inden reggel vegyen be egyteás kanál-

nyi sót :. Sarah Dunkeley, 1827." - "Háromszor naponta e-yen egy  

nyers tojást. Valahányszor a g.yomorfá jealom erősödik, igyék me-

leg tejet vagy langyosi vizét. 1828." -  

Az ipari forradalo!  sze;én~Iyer~!eke a szociális á s gaz-

dasági körülmények változásánaktaz áldozata.  

A nagyon fiatal "workhouse"-i gyermekekről való gondosko-

dás szinvonalának emelkedése mindazok számra, akik életben ma-

radtak, élelmezési, ruházkodási és alkalmazási problém ° kat te-

temtett. Ipari szempontból a gyárak bennük "égből pottyant aján-

dékot kaptak." - Viszont a gyárak által történt felhasználásuk,  

sőt gvakrafl kizsákmr° olásuk mér megtörtént mielőtt a n ilvá-  

nosság lelkiismerete tudatr=ra ébredt volna ennek,, illetve lépé-

seket tudott' volna tenni ahhoz, hogy megfelelően megváltozzanak  

a körülmények, amelyek  alatt éltek és dolgoztak.  

Az adminisztráció hib :' ja volt, hogy minden gyermeket fel-

ügyelőjétől vagy a szerződést aláiró közigazgat á si tisztviselő-

től, illetve a gyár vagy bánya tulajdonosától tett függővé.  

E tulajdonosok közül számos nem is tudott a gyár ában illetve a  

bányában előforduló viszonyokról, amelyeket még sulyosabbá tet-

tek a brutt'lis felügyelők, akik vagy  nem tudtak, var:y  nem akar-

tak  részvétet mutatni a g ermek iránt. 

:Yive? az ügyintézésnek szinte meg kellett várnia a köz  

lelkiism- reténe'k felébredését az állam által bevezetendő orszá-

gos standardok hiánya folytán, - amelyek ::±egf elettek volna a köz  
lelkiismeretének .,. - a javulás csak két uton következhetett be.  

Egyrészt olyan néldák alapján, mint a ?reg-családé, másrészt  
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az ember-barátok lelkesedése utján, akikre a kormányzatnak egy 

belső forradalomtói való félelmében hallgatnia kellett. 

A gyermekeknek a  legrosszabb  gyárakban való hihetetlen 

kizsákmányolása volt az a tényező :, amely a figyelmet a remény-

telen sorsu egyházkőzségi gyermekekre feihivta, és először 

nyitott utat .a nagy nyilvánosság érzelmeinek, a gyermekekről 

való cselekvő gondoskodásnak. 

Mindaddig, arnig a minimális standardok voltak életben, 

az egyházközségi gyermek nem volt m ►s, mint a kockázat, , a vé- 

lettez gyeraLeke„ a szerencséjé vagy szerencsétlenségé. Ennek a 

véletlennek, szerencsének vagy szerencsétlenségnek a természete 

mutatkozik meg abban a mély szakadékban, ami a riadt szemű, a 

bányák sötét alagutjaiban terhet vonszoló gyermek -sorsát annak 

a fiatal tanonclánynak a sorsától különbözteti meg.,. aki egy 

május reggelen a Boltin folyó vizében fürdik. 

A gyermek és a "tehetetlen család" 

A tapasztalatok azt bizoryyitják,. hogy a gyermekek sorsa  

a társadalom stabilitásának és erkölcsi értékeinek függvénye. - 

mondja J. S. Heywood. 

Ez .a tétel éppen annyira volt igaz a XVIII.. században.. mint ma,, 

és éppen ugy futott kifejezésre a fiatal bünözők problémájában.  

akik morális standardok hiányában  szenvedtek. és akiknek veze-

tésre ős megértésre lett volna szükségük.  

Megállapitja az emlitett könyv szerzóje,hbgy a XVIII.  

században nem volt olyan hatóság. amelynek az lett volna a kö-

telessége,. hogy gondoskodjék ős segitsen azokon a gyermekeken, 

akik morális fertőben éltek ., . -akiknek segitségre volt szükségük, . 
akik '.koldultak,, elhagyottan csavarogtak az. utcákon, és olykor- 
olykor megjelentek a bíró előtt, olyan bűnökért, amelyeket 8-9 
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éves korukban követtek el: Ezek közül nem egyet itéltek ha-

lálra, börtönöztek be fegyencekkel vagy szállitot ták őket a  

kanadai és ausztráliai stb. büriteId telepekre.  
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Szerencsére mégis akadtak-olyanók, akik azon kezdtek 

gondolkodni; hogy .R t arApdal om maca rejti-e magában a f ertq"-  

ve  

ten ¢,fit j{ Litra téritéséra?  

1754-ben  

 

a Bow Street fő ma- 

  

gistrátusa és az ismert novellistának fivére,- miután lopá-

sért 5 fiut juttatott börtönbe 	a következő szavakat ista; 

"Valóban leverő igazság, amire a tapasztalat tanitott, hogy 

- sajnos napjainkban és városunkban százával találhatók az ef- 

féle fiuk ..  

  

d 

    

 

_••  
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szenű jtenénk Őket, miell3tt, . 2ly jok    á vA) nak, és hasznosita-

nánk őket ,, akár a kereskedelmi-, akár a haditengerészetnél."  

Igaz, hogy a gyermekeknek nem "szigoru katonai fegyelemre" 

lett volna-szükségük, de vonzó hatásu javaslat volt, mivel fe- 

és ugyanakkor megment- 

ja któl azoktdl . szö_r_.nyü_ körü1iu nyektől, amelyek  ] ö-
zött élt: 	 . 

1755 végén Fielding . irja, hogy "óriási számu nyomorult  

fiu, rongyosak, elhagyottak, ágyat alig ismerők, kapualjakban  

alvók, éjjeli szállást romos ,;. üres házakban keresők élnek  

Westminsterben és környékén. .'" 1756-ban egy haditengerészeti  

tiszt kér 30 fiut Fieldingtől hajójára tisztiszolgáknak. brr .  

Fowler Walker meglátva a gyermekcsapatot a porth mouth felé ve-

zető uton, Fielding ujzerü elképzelése alapján aláirásokat  
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gyűjtött, hogy minél nagyobb számu gyermeket juttathasson a  

hajókra, ,  elkerülve a városokban a további gyermekbünözést.  

1756-ban "A fiatalkoku bűnözők 	tására" me-ala- 

kjlt a marine society, Tengerész Társaság, magára vállalva  

azoknak a gyermekeknek ruhával való ellátását, akiknek alkal-  

mazására bármely hajó igényt jelentett  be.  1786-ban fiuknak  

egy iskolahajót szereltek fel .,: amely egyuttal a tengerészet  

ujoncainak előgyakorlatához is jelentősen hozzájárult. Ekkor  

már Sir John Fielding központi bizottsági tag és ügyintéző a  

társaságban. :Vár  1753-ban  felhivta a figyelmet a hontalan  

fiatal londoni lányok nagy számára. Kezdeményezése és támoga-

tása eredményeképpen megalakult, ugyancsak 1758-ban., j remale  

és a Ntagdalen wospital /yagclol- 

na Ház/..  

nél juk a DrevenciQ és a 'kV~s volt.  

raég  határozottabb  m g  dzo iLtázked¢seket hozott  a  

ban _meekl.akult Philanthrnx,;.c society /Emberbaráti Társa-  

ság/. .  

Célja:a szegénysorsu gyermekek, az elitélt fegyencek le-

származottainak védelme volt, valamint azoknak a gyerme
- 

keknek megjavitó nevelése, akik a bünözés utjára tértek,--

hogy n4k is megismerhessék az otthonnak boldo ágát.és 
 

jótékony hatását_."  



szemben, hozta létre és fejlesztette a gyermekekről való gon-

doskodásnak azokat a formáit, amelynek uttörői az emberbarátok 

voltak. 
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A társaság a gyermekeket Hackney-ben, 12-es csoportok-

ban, erre a célra épitett kis  házakban  helyezte el. 

Négy dv.után ezt a rendszert felszámolták, és maga a társaság 

is helyet váltortatott. 1800-ban a társaságot törvénybe ik-

tatták és A•szerv•ztét. Három osztályra oszlottI magába fog-

lalt  egy,  a  fiatal elitéltek  tanitására szolgáló.un. prison 

schoalt, egymühelytl, ahol a nincstelen gyermekek kaptakal-

kalmzást, és egy gyakorló iskolát a lányok számára. 

NIL 	It • 	• 	• 
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snk kezAbe )ccixiilt.  Ezek a társaságok vállalták magukra a  prob-

léma azon részének a megoldását, 

len volt.  

Valójában véve a 

más t  mint egy enyhitő szerv,, amely a szegénység enyhitését 

célzó intézkedéseket tett, ahol arra szükség volt s, amelyeket 

a kis egyházközség-rendszer már  nem tudott megoldani. 

• Z6tj 4. 	= 	0: 

a hontalan és árva gyermekekkel 

eiAlis h4tteriall.,ek pqaeTel4sp esopnrtpsi'ts*-  

- A London orphan Asylum /1813-ban alapitották,l, London Ai- ,  

vaház/ megkivánta a felvételre kerülő, gyermek szüleinek társa- 

. 	 W-n0= 174,JA444^ 

1836-ban megalakult a Muller's Orphan Homes, törvényes gyerme-- 

kek számára. Nyiltak  olyan  árvaházak is., apátlan 

• 	nem volt 



- 62-- 

gyermekek számára, akiket szüleik nem tudtak támogatni. Ezek-

nek legtöbbje igényt tartott a rokonok által fizetendő eltar-

tási költségre, illetve irásbeli igazolást kértek arról t  hogy 

a gyermeknek szükséges-e valóban a felvétel. 

Az az erőfeszités.,  amely arra irányult, hogy a megfele-

lő társadalmi háttérrel rendelkező gyermekekről való gondosko-

dás nivó ja emelkedjék, a kü4a 	'1 .inat :L mint közösségnek, 

volt a 

mdszereive,  

Ennek a törekvésnek a legnagyobb hibája  az volt, hogy a 

társadalmi hibák még nehezebben megoldható problémáit meghagy-

ta, és igy 

Voltak olyan "emberbarátok" is, akik vilá,osan látták, 

hogy az elhagyott ., mindenétől megfosztott gyermeket szélesebb 

és konstruktivabb uton kell megközeliteni , mint ahogyan azt 

az egyházközségek tették. 1830-ban Edward pe
.iham Brenton meg-

alakitotta a " 

,Tuveuil e vaar€a "—t. Ugyanekkor megnyitott egy "befogadó ott-

hont", West Ham-ben, a nincstelen gyermekek számára. Mestersé-

geket tanultak és kivándoroltak a kolóniákra. 

A,szegények között jelentős számu "magasegitő"  volt, akik 

gondoskodtak a szomszédok hazátlan és elárvult gyermekeiről. . 

/például: Egy falusi "vakond-fogó" fedezte egy ötéves árva 

költségeit: Miss ;Mitford nyomán:;. Kitty Wilh.inson szegény mun-

kásasszonyként,- egykori gyári tanonc volt,- megnyitotta házát 

az 1832. évi liverpooli nagy kolerajárvány idején az elhagyott t  

elárvult gyermekek számára/.:• 

Természetesen a helyzet visszaélésekre  is  adott alkalmat, 

era. 
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amelyekért a szociális viszonyok voltak felelősek. Igy a  XIX.  

század második negyedére a szegénytörvény ügyintézése válsá-

gos szakaszába jutott. A Speenhamland  politikai hatása, amely 

fizelaajayitaazaI nyujtott külső segitséget,. akuttá vált.  

A i.evezett rendszer alatt a béreket alacsony szinten tartották, 

és a különbség az. alkalmazott munkás., az eredetileg munkanélkü-

li és a szándékosan lusta kozött egy általános elszegényedés-

ben  tünt el., amely természetesen az adófizetők kárára történt°. 

Az 1832-ben kinevezett 

    

javaslatára  

   

• 	• . 

    

1834-ben módositották a törvényt. Ez  a ".gg6=törvény u do-

I8 rend _1 k _zé_s /a Poor r.atnr dmeadment Act/ az elkövetkezen-

cő nn._vre mintegy kialakitotta a nép összességének az enyhi-

tő akciókkal szembeni magatartását ,. Mivel az ellenőrök képte-

lenek voltak az alkalmazás standardját emelni ., illetve a mini-

mális bérviszonyokon javitani, arra gondoltak ,, hogy ha  vissza-  

= u.- ~ 	 :„. 	_ 	talán  

meg tudják oldani a kérdést. vis z atartották a segélyt  amun-

kaképes munkanélküliektől. A szegényházakban a férjet és a fel 
 

leséget egymástól elválasztották,, hogy 	b -e~ - ~ ._-t i  

mege1nzyák._- Az öregeket, a munkaképteleneket, a betegéket, a 

prostituáltakat és az elhagyatott gyermekeket továbbra is 

együtt tartották, mégpedig a 

    

;Ar - .  - f!.■ .` .  

   

    

körében, - a feligyelő.k ;javaslatai ellenére.  

Tnek ellenér- aa uj adminisztráció módszere már magában  

hQrdtá saját maga megreformálásának csiráját»  

1. Elrendelték az egyes egyházközségeknek egy nagyobb  

egységbe való foglalását, amely lehetővé tette a fentiek külön-

választását,, alkalmazásuk specializálását.. 2. Lényegesen szé-

lesebb körül, a szegénytörvény végrehajtását ellenőrző válasz-

tott felügyelőket rendeltek munkára, Az intézmények általános 
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szintje magasabbá vált. 

. . ^ . • - . 	u. , 4= = • e ) 

dé:sdr 	6 törekvés jelei-t látnánk 

De az uj rendszernek hátrányai is  voltak:  

1. A szegénytörvény alkalmazásának sorsa olyan ügyintézők ke-

zeibe került, akik a problémák mélyébe nem igen tudtak bele-

látni. 2.A._dolöozók problémáikat itletően semmiféle szavazati 

joggal nem rendelkeztek, ebből következően képviseletük sem 

volt az őket legközelebbről érintő probléma területén. 

Ezek a terhek a munkanélküliekre estek, igy az uj sze- 

- 01• - 4 	 • 	• 

nyilvár'ult meg, , - amely napjainkban sem szünt még meg Angliá-

ban, irja szintén J. S. Heywood. 

Ugyanis az uj törvény szelleme azt a gondolatot ültette a sze-

génység fejébe, hogy éppen sze.-;,¢riy yoltaal án X11 bünhőd- 

niiik.  Büszkeséggel é a függetlenség iránti vággyal fordultak 

el tőle, inkább kéregettek, koldultak vagy élték a maguk rnyo-

moruságos.életét, minthogy a szegényházak elriasztó és vas-

szigoru fegyelmezés-módszereit eltörni kénytelenek legyenk, 

és igy a segélyben részesüljenek. 

,l.yegezték meg,  

mivel nem volt másnak tekinthető, mint egy olyan szolgáltatás-

nak, amely a szegénység megelőzését visszariasztással igyekszik 

+ Mai irodalom még ehhez: John Kosa-Aaron Antonovsky-Irving 

Kenneth Zola /Szerkal Poverty and Health.- A Sociological 

Analysis. A Commonwealth Fund Book., Cambridge, massachusetts, 

Herward Univérsity press,: 1969.. A.B. Batchelder: The Econo-

mics of Poverty. New York.. John Wiley and Sons, 1966. . 

• 
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elérni, minden tekintet nélkül a konstruktiv jellegű és egyé-

neknek szóló segitségétől. 

A szegénység életét, nehézségeit főleg a szegénytörvény 

tévedései hozták létre. erre érdekes adatokat láthatunk Henry  

mRyhew beszámolójában, - a nagy viktoriánus .regényirókon ki-

vül. H.  Mayhew személyesen felkereste otthonukban, a szegény-

házban a gyermekeket,' a nőket ős férfiakat, igy kérdéseire 

személyes élményként kapta a válaszokat. A szegénytörvény  

       

onyit jer, hogy nem el 
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- Egy nyolc esztendős kislány esetében, aki mint utcai árus 

családjának kenyérkeresője volt, akinek az élete nem állt más-

b61, mint a vizitorma eladásából és árának hazaviteléből. 

- A tizenöt éves zsebtolvaj jellemében, akinek "kezei" rend-

kívül finomak és szépek voltak" - Mayhew ebben is a szegény- 

törvény elégtelenségét látta. Mayhew  megkérdezte a zsebtolvaj 

fiut, hogy szerinte miért olyan sok a fiatal fiu között a csa-

vargó zsebtolvaj? A válasz érdekes, ős fényt vet az akkori idő  

gondolko ésmódj ra is; 	"Nos uram, ha a fiu otthonról meglóg, 

és a jó égtudja, hol kell magátszállásra meghuznia /mert na-

gyon sokan lógnak meg otthonról a kegyetlen bánásmód követ 

keztében/, elkerülhetetlen, hogy ne találkozzanak olyan fiu- 

val, mint amilyen én is vagyok. Világos, hogy az ördög marká-

ba kerülünk. Ha nem volna annyi ilyen kényszerszállás-lehető-

ség, nem volna agynyi romlott "srác." - 
 

Ebben az időben nyiltak meg a Ragged schools /.Szegény -  I~ 

iskolák/i  abból a célból, hogy a nincstelen, elhagyott gyerme-1 

keket megmentsék a csavargástól. 

Ennek az iskolatipusnak a megalapitása John  Pounds-nak, a 
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nyomorék foltozó vargának a nevéhez füződik /1766-1639/. Már 

idős volt, amikor a környék kis rongyosait maga köré gyüjtöt-

te, irni-olvasni tanitotta őket., valamint számolni és egy-egy 

mesterség alapvető elemeire. A lányok főzni tanultak, a fiuk 

pedig susztarmesterséget. 

A Ragged school-moz alom a XIX. század derekán igen 

gyorsan terjedt. Sok áldozatkész embert vonzott, mint például - 

M. ry 	-.  r a - -t, akit árra inditott, hogy a bűnöző és elha- 

 

- n- 

 

. 	 • 

   

tön kr,, hanem a yavitá-nevel4 ipart ás mestersédet tanító  

isko1 A ra 	l l bi zni ■  

A szegénytörvény végrehajtóinak kötelességük volt az  el-

hagyott, elárvult vagy megszökött gyermekekről való gondosko-

dás, ugyanugy, mint a szülők szegénysége miatt elhagyatottak-

ról. Akik otthon laktak, még ha el is hanyagolták őket, vala-

miképpen azért fenn tudtak magukat tartani. 

Senki nem volt felelős mindaddig, amig a tettet el nem 

követték, tehát amikor már nem lehetett elkerülni a XIX. szá-

zad fertőző atmoszféráju börtöneibe vezető utat. A szegénytör-

vény adminisztrátorainak nem voltkötelességük az otthontalan , 

gyermekeket felkutatni és róluk gondoskodni. 

A "kis rongyoskák" számára alapitott iskolák mintegy 

megelőző rend-szab ályt jelentettek, egy kisérletet arra, hogy . 

vasárnaponként illetve esténként a közösség szellemét és az 

erkölcsös alapon való gondoskodást lehessen oktatni, amely a 

nemes gondolkodásu jótevők szerint elejét venné a csavargás- 

nak és elkerülné, . hogy a fiatalkoru gyermekből biinöző váljék., 

A szegény-iskolák első eredményei vilabosan bizonyitják, 

hogy a gyermekek megjavitásának'sem a "buzgó név", sem  a  kemény 

munka az orvossága.. 
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Mary Carpenter példája,- ahogyan a csavargó és bűnöző  

gyermekek között, a rongyosok iskolájában megértette és meg-

szerette őket,- minket is megkyőz . arról, hogy: 1.. ezek a ron-

gyos iskola /Ragged Schools/ nem tudták kieléiteni ezeknek . 

a gyermekeknek gondozási igényeit; 2. mivel igen sok gyermek  

volt fiatalkoru tolvaj, következésképpen büntetésben is része-

sültek. M. Carpanter rájött megfigyelései alapján, hogy az ak- 

. • ~ 	.. . 	 ... 

     

 

•  

 

—~—~ 	• 	~~ _  •:~ —e a  r- 

     

m_ekekben h sszan tartó i  ká: oas Mást okozott. Világosan látta  

azt is, hogy szükség lenne olyan intézményre, ahol a fiatal-

koru bünösök mintegy fogságban lennének, ahol képezik őket, és  

ahol a velük való bánásmódban alkalmazott fegyelmezés és ke-

ménység szeretettel párosul.  

Az európai intézetekben előnyös tapasztalatokra lehetett  

szert tenni; a Rauhe Haus /Hamburg/-ban és a La Colonie Agri-

cole /Mettrai/-ban.Céljuk volt a fiatal bünözők hasznos és be-

csületes emberekként való visszaadása a társadalomnak ,,  olyan  

módszerek alkalmazásával ,, hogy nevelésükben inkább az iskola  

vagy a család fegyelmezd i eszközeit ,  használják, mint a börtö-

nét.  

A 400 fiut negyvenes családokba osztották, .  minden egyes  

családnak volt egy mestere, é: ennek két segédje, akik a gye-  

rekell együtt éltek, ,  egyenként, egyedekként gondozták. A csa-

ládon belül, .  megfelelő váltással, minden egyes gyermek részt  

kapott a közös ügyek intézéséből. Alapvető dolgokat tanitottak  

nekik, csakugy, mint a mesterséget, hogy megteremtsék a fejlő-

dés további lehetőségét. Érdekes,  hogy éneket minden gyermek-  

nek tanulnia kellett .. Elbocsátás után a gyermekek vagy a mező-  

gazdaságban, vagy az iparban tudtak elhelyezkedni. Gazdáiknak 

kötelességük volt hat hónaponként a gyermekek viselkedéséről 
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jelentést küldeni az intézet részére. 

Hasonlóan a hamburgi intézet /1333./ is bebizonyitot- 

ta, hogy  " 
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tetében sokkal hasznosabb az intézeti_nevelés, mint a börtön-

büntetés. Á börtcinrendszer még a legjobban vezetett börtönben 

is, mint megelőző és javitó-nevelő eszköz, hatástalannak bi-

zonyult. "Nem a félelemnek a szelleme, hanem a bölcsességé 

és a szereteté, az okos gondolkodásmódé, tudja hatásosan meg- 

szeliditeni a megkeményedett sziveket. Hiába nyulunk külső 

eszközökhöz , ha a lelki világra nem tudunk hatni." - ifja egy 

levelében Emanuel Wichern,intézetvezető.•A légkör lehetővé 

tette, hogy a bünözői g rekek otthonra találjanak. Családként  

éltek együtt és dol„oztak. Az a hit, hogy tudnak dolgozni, 

hogy ujra emberré fognak válni, napról-napra növekedett ben 

nük. . 

k gyermekekről való közgondoskodás, mind a gyermekek ki-

választása, mind az ügyek intézése területén, Angliában és más- 

hol, fokozatosan terjedt és realizálttá volt. 

Az árva, hontalan és nincstelen gyermekekért a szegénytörvény 

felelt, viszont az önkéntes társuláwok - például: a philanthro-

pic Society - próbálkoztak olyan alternativ megoldások alkal-

mazásával, melyek tekintettel voltak az egyéni adottságokra 

is.  Az  1856-ban megalakult "javitó-nevelő egyesület” feladata 

volt az önkéntes egyesületek intézeteinek nevelő munkáját 

összehangolni. 

Az ipari iskolák /Feeding Industrial Schools/ feladata 

volt, hogy a megtévedt gyermekeket a társadalom számára hasz-

nossá tegyék, és befogadják azokat a gyermekeket, akik a 

„
.specializáltabb ;vagányárvaházak" lé ;körét veszélyeztették. 
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Ezek lényegében kollégiumokka váltak, a megelőzést szolgál- 

ták. 

A javitáintézetek a bünözők megjavitására jöttek létre. 

A 	 azoknak a gyermekeknek a sorsával 

voltak kapcsolatosak, akiket a biróságok törvényesen elitél-

tek. A börtönbüntetés kiszabása helyett büniető-javitó isko-

lákba utalták őket. Ezeket "veszélyes osztályoknak" nevezték. 

j gry ca_rnant„er javas olta a hiráknak,:  hogy az elitélt gyerme-

keket ilyen osztályok., iskolák látogatására itéljék. Az isko- 

l á10a ipEyen Jobs a gyermekeke. "f4e lyként" tar#,a~i ,  az  is- 

«kola tartozzék a kormány felügyeleti hatáskörébe, és része-

süljön támogatásban,. A hetenkénti eltartási költsé get a szü-

lőknek illetve az adóknak kell fedezniük. 

A,törvényen alapuló szegénygondozás nem kutatta fel a 

gondozásra igényes gyermeket. Célja nem volt más, mint ott 

segiteni, ahol éppen szükség volt. 

A  XIX.  század második felében a karitativ motivumok  Cu-.  

galita mentőmunka sokkal inkább a nagy, önkéntes társulatok 

munkakörébe tartozott.. 

Végül érdemes megenliteni, hogy Mary Carpenter 1651-ben 

megjelent könyvével - "Javitó-nevelő iskolák a veszélyes nép-

rétegből származó gyermekek és fiatalkori bünözők számára" -

felázta a közvéleméryyt, mivel nézetei ., javaslatai tul ujsze  

rünek és meghökkentőnek tűntek. 

Szerinte: "Mivel_a valóságban a szüldk a bünösei1bek, mint  

a gyermekeik, hiszen a fiatalkoru bünözést rendszerint a szü-

lők nemtörődömsége szüli, minden hanyag szülőt meg kell ter-  

helni egy olyan gyer;ilek fenntartási költségeivel, aki a bünö-

zés folytán került állami gondozásba .. Minden ilyen szülőnek  

felelősnek kell lennie egy, a javitó-nevelő iskolában nevelhető , 
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gyermekért, vagy más, egyéb módon kell megszenvedtetni szü- 

lői kötelességeinek elhanyagolósáért." - 	. 

Érdekes mégfigyelni,.hegy miként tolódik át a büntetés  

11 
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probiémínak minősitették,  és hogy milyen mértékben nyilatko-  

zik meg a javaslatban a szülőkkel szembeni eljárás is.  A prob-

lémának felosztása a szülők büntetése. és az elhagyott ., gondo-

zott gyermekekkel szembeni szociális állásfoglalás, bánásmód  

kérdésére ;, .messzi re nyuló hatást gyakorolt_  

ahol a ve- 

zérelv kivitelezhető, é:. ahol fokozato san lehet 6t visszave-

zetni saját, valóságos gyermekéletébe .. Életre kell kelteni  

benne olyan célokat és vágyakat,, melyeket ő saját magával  

szemben nem tud kielégiteni. Ez a nevelési mód fogja benne 

felkelteni a függőség érzetét. Ilyen módon fogja megérezni, 

hogy van egy, a nálánál nagyobb és érettebb hatalom, amely e 

vágyakat tényleg ki tudja elégíteni. Gyakorlati tények alapján 

kell észrevennie, hogy ez a hatalom,. amely 6t neveli ás ellen-

őrzi, a bölcsesség és a szeretet által vezetett. Röviden, ugy 

3rPl, éreznie magit, mintha egy családban lenne.  Abban a pil-

lpnatban., amikor a nevelői iránti bizalma megszilárdul, saját 

akaratát alá fogja rendelni azokénak, akik az 6 jólétén fára-

doznak.. S ilyen módon mintegy együtt fog dolgozni azokkal, 

akik a. megjavitásán fáradoznFik.. Ez az alapvető elve a célra-

vezető javitó-nevelő munkának." + - 

+ I . m.: J. S. Heywood: III. Fejezet /32-4d. old./ Közben 46 ..  

o.: "Mary Carpenter: "Fiatalkoru bünözők körülményei és a 

velük való .bánásmód" cimü könyvéről. 
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Melyik istenng 

nyerje  el a pálmát? 

mondjanak barmit én 

jtlniter kedvelt 

különös  leányának,  

a mindig uj 

ás örökké csapongó 

Fantáziának  

nyujtom oda. 

Mert 5neki 

megengedte 

atyja a szeszélyt, mit 

csupán  magának 

tart fenn máskor, 

s a bolondos lányban 

öröme 

Johann Wolfgang von Goethe: 

Az án istennőm, 

+  Hajnal Gábor forditása. 
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SODIK RÉSZ 

J. H. PESTALOZZI 

.A ;ODERN GYERMEKVÉTELEM MEGALAPITÖJA 

I. J. H. Pestalozzi  forradalmi  módszerti erőfeszitései 

"Akik a történelem folyamán társadalomformálő gondola-

tokkal foglalkortak,  azoka  nevelésnek mindig döntő szerepet 

széntak..." 

Igy Pestalozzi több okból aktuAlis. (5 az, "... aki a 

maga munkamezején: a gyermeki lőlek müvelése terén nagyobb  ős  

érdekesebb  diadalokat aratott, mint Napoleon a jenai és aus-

terlitzi csatamezőkön..." ++ 

Kelény Gábor a nevelésről, mint "sorskérdésről" szólva 

irja, hogy a rómaiak csak azzal tisztelték meg a gyermekel*:et, 

hogy rabszolgával kisértették el az iskoléba. Jézussal, - 

"Engedjétek hozzám a kisdedeket!" felczólitással - egy uj 

szellemiség körvonalai bontakortak ki, de  még  sokáig nem lett 

a nevelés által4nos elve, ahogy dolgozatunk első részébe:'i is 

Kemény Gábor: "A  zürichi  polge121. Embernevelős 2. 1946. 
1-2. sz., /13-24.. old./ 

++ 
Récz Lajos: "Pestalozzi Henrik." Protestns Szemle, Bp. 

36. évf. 1927. I.-X. füz. /163.old. Krónika/. 
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bemutattuk: A 4eze,a7442y.s é g másfél ezer éve alatt mondja 

Kemény Gábor— a pedagógus még inkább magáhaz _kén.yszerit T _  
,mint emeli a. gyermel 

Amit Rousseaunak és Svájcnak köszönhetünk, igazi szellemi for-

radalom volt: ;a gyermek 	Si 	_ 

Ezt követően, a már ismert módon, a gyermekeket is kény 

szeritették a sovány keresetre.. "A sokáig tartó testi munka, 

a fojtó lég; az abban szállingózó rostok és por, a silány 

táplálkozás, az öregek mételyező beszédei és sok más efféle 

megrontották a szegények testét és lelkét egyaránt. 

mely különösen a szegényebb 

sorsu gyermekeken volt érezhetd., é' méh; sck egyéb, sértette 

Pestalozzi  érzékeny j6 szivét. Csendes óráiban azonban elmél- 

kedett és tép .lődött, hogy lehetne a könyörtelen gyárosok sa-

nyargatásainak elientállni, a szegény nép nyomoruságán segi- 

teai és jólétét előmozditani, gyarapitani. Észrevetté,, hogy 

e rákszerit baj csak jobb szellemi és testi nevelés által és 

egészségesebb keresetforróssal gyágyitható. Ily magasztos cél 

támadt sejtelemképpen az ifju lelkében, mely mindig jobban és 

jobban  érielddtiitt életfeladatává.. A kifogyhatatlan szeretet 

az egyszerit és szegény nép iránt és a gyülölet annak kiszipo-

lyozóihoz már az iskolában fogamzott meg benne, és magával 

vitte az életbe..." + 

- Ha Rousseau a neveléselmélet zsenije volt, pestalozzi-

ban született meg a nevelés igaz prófétája és gyakorlati láng- 

elméje." ++ 

+ Földes Ferenc: "Az ifju pestalozzi." Magyar pestalozzi, 5. 

1902. 29. sz. /119. old./ 

++ I. m.: Kemény Gábor ;  U.  o. 
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M.  R. Walch,  	amerikai szerző, elsősorban arra keresi  

a választ, hogy pestalozzi helye e modern neveléspert  mint"ala-

pozó", vagy inkább egy pszichológus? 	.. 

 

d E.  
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A legemberibb, legtisztább, szinte forrásvizként üditő  

témához nyult, amelyet a valóság, a tények kiváltak neki, a  

maguk mezitelen, de megdöbbentő erejével.  

Nevelési tanainak alaptétele az eúberneyelés.  

- Az egyik korabeli krónika megemlékez4.k az "aveyroni  

vad gyerek" történetéről. A XVIII. század végén -Itard 18G5-  

ben megjelent, de rég elfelejtett emlékirata ++  beszámol egy  

"vad gyerek" emberré nevelésének eredményéről ., - 1798. nya-

rán, a csendőrök egy körülbelül tizenkét éves fiucskát fogtak  

él az erdőben. Teljesen meztelenül szaladgált, beszélni nem 

tudott, s többször megszökött tőlük,. mig vé ül párizsba., a 

Süketnémák Intézetébe szállitották. Pinel, a kor leghiresebb 

elme- és idegorvosa reménytelennek látta az esetet, de az in- 

tézet főorvosa, az ifju Jean Itard gyökeresen ellenkező véle-. 

ményt hangoztatott, és megkisérelte emberré nevelni a vadócot, 

akit szerinte csak a társadalomból  való hosszu kivetettség 

Itard kiharcolja, hogy reá-

bizzák a gyereket; qtagához veszi. A főorvos a házvezetőnőjé-

vel együtt vivja az emberség, a szeretet és a türelem  csodá-

jának hősi harcát Victorért, a "talált gyermekért". A keserves  

M. R. Walch: pestalozzi and the Pestal:ozzian,; Theory of  

Education /1952./; A critical study. The Catholic Universi-

ty of America press Washington DC. 

Bajomi Lázár Endre nyomán. ++  
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küzdelem diadallal végződik: a majomként fára mászó; négykéz-

láb járó fiucskából lassan, nehezen, visszaesésekkel, de ember 

válik. - 

Megdöbbentő a hasonlásséi; és párhurz,-,am a "vadgyerek" em-

berré nevelése és pestalozzi embernevelő munkája között. 

Festalozzi "A fe.i1ődő emherből a  ney]s _által először 

is embert akart alkotni -", nemcsak. szabót, cipészt, kereske-

dőt és katonát, hanem olyan szabót és kereskedőt, aki a szó 

nemes értelmében ember. r F4 a gyermekbiró első célda is. ne 

elitéljen, ne csak arra gondoljon, hogy a fiatalkoru valami 

akármilyen foglalkozást kapjon, hanem, hogy az ő birósági in-

tézkedésével olyan helyzetbe hozza, hogy embe ?ehessen." 

Természetes fejlődése csalad, iskola, társadalmi élet. mind-

ezt niestepwee, pestalozzi-követő, mondta róla 1846-ban Fel-

lépése előtti régi iskolákat "börtönöknek és fegyházaknak ne-

vezte", amelyben vessző, bot és bikacsók voltak a nevelő esz-

közök; és azt hangoztatta., hogy pestalozzi törekvései foly-

tán az iskolák sötét börtönökből és fegyházakból embernevelé-

si intézetekké lettek. Ezeken az alapokon a fiatalkoruak bi-

róságainak, fogházaiból, börtöneiből és mai javitóintézeteink-

ből is  elataLLexelAzi_inlAzaIglial lehet és kell alakítani: 
M. R. Walch már idézett könyvében ., külön fejezet "pes-

talozzi mint pszichológus" ., + ezen belül külön 'amint a gyer- 

m.  " cimü ré sz. 

Először Eby és Arrowood adták neki azt a jelzőt, hogy "első 

nevelő volt, aki a gyermek fejlődésének tapasztalatait elmé-

letbe foglalta." ++ 

I. m. r M. R. Walch könyve./76-112. old./ 

+ + Frederich Eby and Charles F. Arrowood The Development of 
Modern Education /New York: prentice-hall, Inc., 1934. 
/p. 663. 
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Dennis szerint a gyermeknevelés második forrása pestalozzi-

tól származik, 1774-1161. + Ekkor megirta egy naplóban erőfe-

szitéseit, próbálkozásait négyéves fiának, jacobnak a nevelé-

séről. Ezt 1828-ban Niederer phblikálta, a mester halála után. 

   

- irja Walch  róla, mint  
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"pszichológusról" -, hoc;y a fejlődés folyamata valamennyi em- 

lehetséges,  

mint a nevelés eszközeivel. &ürgette aa neyels lélektanai meg- 

közel itését_ A nevelés reformjáért harcolt ,, elősegitette, tá-

mogatta és népszerüsitette a nevelés elméletében. a pszicholó- 

giai elvek alkalmazásának gondolatát: A korabeli szokásos mód- 

szereket a gyakor3ássa], támadta.  

Valóság volt Pestalozzi korában, hogy az európai neve-

lést felszinesség, felületesség és természetellenesség jelle-

mezte, - sőt ` ' 	* 	• 	- - ség is:.  

Walch szerint pestalozzi nevelési reformjánál, harcában érvei-

nek vázát, keretét adta az e felismerés, hogy korában elha-

nyagolta a lélektani alapokat a nevelésben. Vádolta a kora-

beli pszichológiaellenes módszerek okait, hogy a nevelők el- 

hanyagolták a lélektan ügyét. 	Ital ;mu-..a 	ri .ta  "az embe  

természet t11domAnyst_" - vallja róla az amerikai kritikus.  

Pestalozz .L szerint "a mi időnkben a legelmaradottabbak vagyur; k  

az emberi-természet tudományának kutatásában. Mély, alapos tu-

dás hozhatna jelentős eredményeket a nevelés egész terül.'eténö.  

Wayne Dennis, "Historical Beginnis of Child psychology",  

Psychological Bulletin, XLVI. /May, 1949./ pp'.. 224-235..  

rJLU j.Ryzés  Dennis állitjar  holy a gyermeknevelés első for- ,  

rása . Heroardtél való,, aki francia udvari orvos volt, 16c1.., 

körül.  Nem publikálta 186d-ig..  
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A munka elve  és a családi élet kultusza:  

... a kettő együtt a nevelésügy olyan forradalma, melyre a 

neveléstörténetben a XVIII. századig nem volt példa." 

Rousseau utón, a gyakorlatban először, Pestalozzi inditja meg 

a nevelés szociélis forradalmét a "t4rsadalmi munka és a csa-

ládi élet megujulásának gondolataival. Mint "szocialista  ne- 

velő" 4-4  nagyon fontosnak tartja  a nevelésben a családot. 

Dolgozatunk a következőkbeirrészletesebben bemutatja Pests-

lozzit a "Csaltidi kultusz" szempontjából:  

Mgr Kemény Gébornál +++ olvashatjuk, hogy Pestalozzi az 

embert a társadalmi viszonyok folytán, romlottnak látja,  

mint Rousseau, de ezt a  családi  élet  elmélvitésével kivAnja  

orvosolni, a •"genfi polgárral" ellentétben. 

M. R. Waich is részletesen elemzi a családról ali -otott felfo-

Pestalozzi szerint valamennyi társadalom közül a XVIII. 

század járul hozzá az ember neveléséhez. 

A nevelés igazi eszméi közül legközelebb (All hozzá a  családi  

nevelés* "A remete esti órája" cimü müvében megállapitja Pes- 

talozzi,  hogy  mivel "az ember nem eyedial 61 a földön, a ter- 
rvo 

mészet neveli  Őt  ás a tf-Irsadalom is, saj.it eszközeivel." Hang-) 

sulyozza4  homr ezeknek a kapcsolatoknak  intimitási  foka  megha-

térozó j!22 gvermek nevelésében,. mivel 1107 -  hitte, hopy a 

gyermek kapcsolata a közvetlen környezetébe/1 lévő dolgokkal, 

minter erőforrása a rajta kivülálló dolgokkal történő foglalko-

zásnak* /Páldául: Az "apaság gyakorlatának" megmagyaráz,ása!/ 

I. m.: Kemény  Gábor;  U. o. 

I. m.: M. R.. Walch; II. fejezet /51. old.-tól/ 

I. m.: Kemény  Gábor;  U. o. 

11 
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Továbbiakban kieméli, , hogy mivel a csaldd az első és leg-  

fontosabb az emberi kapcsolatok szempontjából, igy ez a  leg-

fontosabb nevelési közeg. A társadalomnak ez az őssejtje a 

tiszta és boldog családi életet tüzi ki célul, elsőbbséget 

kell, hogy élvezzen... 

Az otthon természetes közege a nevelés alapjai lerakásának. 

Vallja, hogy az ember először gyerek és csak később válik hi-

vatása "tanonccá"; mivel az erkölcsi szokások a gyermekkorban 

formálódnak és "tanonckodása" ideje alatt gyümölcsözőek lesz-

nek, ezeknek az erkölcsöknek a fejlesztése gyermekkorban a 

legbiztosabb előkészület a boldog családi életre... 

pestalozzi véleménye szerint egyetlen gyerek.sem vőik  

,ol Tanná., m agyi l yenn  1 eh  _ .n Akik gondozzák, nevelik, nem  

tekintik szivügyüknek a szeretel, fejlesztését  benne, valamint 

az amelyek harmóniku- 

san fejleszthetők a növekedésével együtt. 

Azt vallotta, hogy amikor alkalmazzuk ezeket az elveket a 

gyermek fejlesztésében, nevelésében, különböző hatásokkal ki 

kell elégiteni a belső, veleszületett hajlamokat a szeretet- 

re és aktivitásra. Ezek serkentik az önnevelésre, önfejlesz- 

tésre való adottságokat, képességeket. 

Minden, ami inspirálja, serkenti a gyermeket, a környezetében 

megtalálható, szüleiben és hozzájuk fűződő kapcsolatában. 

Ezek az otthoni kapcsolatot ,  alkotják azt a központi erőt,. 

Jnelyre a gyermek azélebb 	 ~. ~__~~.' 	 e 	 - - •" 	- 
A "Szemlélet és tapasztalat"cimü mivében pestalozzi biztosit-  

ja az otthoni nevelés sikerét ott, .  ahol szeretet,  vagyis  

"aszeretetre való képesség" megvan. Azt vallja még, hogy az a 

gyermek, akivel naponként, óránként kedvesen, szülői szeretet- 

ből  er ő gondoskodással törődnek, olyan környezetben él, amely 
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ragaszkodásra neveli, segiti, és a benne felkeltett szeretet. 

aktivitásra fogja késztetni. Amint egyre függetlenebbé válik 

szüleitől, és kevésbé lesz rájuk utalva, a szeretete és akti-

vitása arra fogja késztetni, hogy spontánul szolgálja azokat, 

akik korábban nevelték. 

pestalozzi a gyermeket olyan növénnyel hasonlitja össze, 

amelyet egy házban tenyésztenek, arcig kiültethető lesz a vi-

lágba. Gondoskodni kell a gyermek fizikai, szellemi és erköl- 

csi fejlődéséről, azért, hogy felkészitsék a későbbi életre. 

Sokszor megjegyezte a nagy mester, hogy a gyermek első erköl- 

 

ála k' - 

 

•  

 

••  

 

Miközben a szülők a gyermeke- 

ket "kedves viselkedésre szoktatják, óvják a tulzott engedé- 

_kenységtől.  

Az előzőekét kr i tika helyett inkább alátámasztani lehet  

az elmult évtizedek társadalomléleal _kutatásaival, amelyek  

3 • 

  

• • 	- •  
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kezményeire" hivták fel a figyelmet. + "Kiderült, hogy az an-

tiszociális serdülők s a bünöző felnőttek között feltünően sok 

az olyan ember, aki gyermekkorában anya nélkül vagy anyai sze-

retet nélkül nevelkedett. 

Igy merült fel a lélektanban az a'probléma, hogy hogyan 

fejlődik és milyen lesz felnőttkorában az az.ember, aki gyer-

mekkorában nem részesült megfelelő anyai gondoskodásban." 

Az állatlélektani tapasztalatok, a hospitalizmus és a 

rejtett érzelmi elhanyagoltság vizs&álatai arra figyelmeztetnek, 

+ Mérei Ferenc-v. Binét Ágnes; Gyermeklélektan. Gondolat. Bp. 

1970. /9-37. old./  
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hogy a harmónikus fejlődé nek feltétele a kiegyensulyozott  

gyermek-anya viszony. Az anya-gyerek ösztönhelyzet szükségle-

ti feszültségének megélése az anyához valókötődés, bizton-

ság. Karl Leonhard +  az emberi élet legnagyobb ösztönkomp-

lexumának tartja a szeretetet.. Azoknak az érzelmeknek a kap-

csolatai, amelyek az anyai szeretetet 	táplálják, kétség- 

telenül nagyon mélyben gyökereznek. itt a vezető szerep a vé-

delem ösztöné: Gondoskodik a gyermekről, a gondoskodás ösztö-

ne szivesen fordul a gyermek felé. Az ötöm megosztása az anyát . 

szintén gyermekéhez füzi. A szimpátiaérzés teszi barátokká az  

anyát és gyermeket.  Sokszor lemondanak az anyák gyermekük ked-

véért. Ilyenkor a szeretet motivumán kivül közrejátszik még a  

kötelességérzet, mely minden szenvedélyt, legyőzhet, ezen ki-

viit a gyermek iránti részfiát.  

Különösen erős lehet az anyai szeretet, ha a legtöbb  gondot  

okozót szereti a legjobban. .Ez  azért van igy, mert a betelje-

sedés és a csalódás váltakozásában az érzelmek felerősödnek.  

Az emiitett legfrissebb vizslatok bizonyitják, hogy  

"természetesen nem feltétlenül a vér szerinti kapcsolat a lé-

nyeges, hanem az,  hogy az anya szerepet betöltő szem ~ ynek ál- 

       

ő táplálja., gondozza a gye- ~ • 	! ~•~. ~ 

  

.. 000_0.. 
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reket, ő játszik vele a legtöbbet., $ közvetiti annak a világ-

nak a viselkedési szokásait; amelybe - a gyerek beleszületett." 

Elengedhetetlen mindez a gyermekvédelemben. 

++  

+ Dr. Karl Leonhard: Biológiai pszichológia, medicina  K. Bp. 

1968. /63-77. old./  

Mérei F.-V. Binét Á.: I. m. :  U.  o. ++  
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II. Az elhagyott, veszélyeztetett és bLinöző gyermekek, 

ifjak prevenciós-gyógyitó neveléséről 

"Ha a hifiség és gondoskodás 

kötelessége megkivánja, , hogy 

beszéljünk, akkor vétek a 

hallgatás." /pestalozzi: Kristóf 

és Elza. +/ 

• 

Pestalozzi pedagógiai tevékenységét a kapitalista tár-

sadalom 	idején fejtette ki. 

Seidel irja a XVIII. századi viszonyokról.: ++ "Egész Svájcban 

a XVI. század óta árnyékká süllyedta demokrácia és az arisz-

tokráciának adott  helyet.  A nép, a parasztok nagy tömegei po-

litikailag teljesen jogtalanok voltak, a városok kicsikarták 

kezükből szabadságleveleiket és megaemmisitették azokat 1775 

ben... A népnek éreznie kellett, hogy hatalom, kultura, jö-

vedelem mind a "másé 

'i 	e. 	• ens 
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sok rajai járják be _a  kantant, aet azután időnkéntt össze- 

    

... ebben  az időben . • • ,. 	• 	n . 	, • • . 	• • 
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/XVIII. század második felében/ csak a viszonyok gyökeres 

megváltoztatásától, igazi forradalui változástól lehet javulást 

+ Zsengeri Samu: Pestalozzi Válogatott Pedagógiai Munkái. 

Bp. 1882./glőszó: 1781. tél vége. Jegyzet 9. old./ 

++ I. m.: Kemény Gábor: A zürichi polgár. /U. o./Idézi Siedel 

művét: Der unbehanute pestalozzi. Zürich. 1909. 
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várni. Az ellentétek is kirivóak voltak .  A föld népe szegény, 

a városi lakosság viszonylagos ,jólétben, a föld népe zsarno-

ki uralom alatt, a városi lakosság demokratikus formák között. " 

Pestalozzi  falusi élményeiből fontos, - hiszen már ki-

lenc éves korától szivesen játszott a falusi gyermekekkel -, 

hogy először itt 

61 Pt k.ezc ett elidézni,  különösen a szegényebb sorsu gyerme-

keknél: + 

Már korán - mondhatjuk - jelentkezett bátorsága mellett erős 

i azsaWrzete.  "Az igazságtalanságot nem volt képes eltürni. - 

jellemzi Földes Ferenc. Ha a gyengébb az erősebbtől elnyoma-

tott, ugy rendesen a gyengébbnek pártját fogta még akkor is, 

ha az ellenfél haragját vonta magára. Ha nyilvánosan elköve-

tett jogtalanság jutott tudomására, ugy mindaddig nem nyugo 

dott, mig az igazság napfényre nem került és a jog győzelemre 

nem vezetett. 

Erejének és győzelmének tudatában minden jogtalanságnak 

ellenállni és azt megakadályozni iparkodott .... . " ++ 

"Vitam impendero vero" - az életet az igazságnak szen-

telni. +++ Ez volt vezető eszméje, amely prevenciós munkássá-

gában konkrét formát öltött é.;,  figyelemre méltó mais: Elgon- 

dolásai a nagyon jelentős társadalomtörténeti jelenségekben 

gyökereznek. 

Zsengeri Samu; U. o.. /Életéből ;; 355. old./ 

+*  I. m.: Földes Ferenc .; U. O. /"Az if ju. pestalozzi .. "Magyar 

Pestalozzi.. 5. 1902. 29. sz. 119 .. old./ 

+++ Z. m.: Kemény Gábor;: U.  o. 
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Egyik müvében, a "Schwanengesang"-ban olvashatjuk +: 

"A sz adsáa_eszméi, , melyeket  Rousseau uj életre keltett és 

ideális formában tárt elénk, megerősitették szivemben azt a 

vágyat, hogy nagyobb cselekvési teret találjak, amelyen hasz-

nára lehetek a népnek. 

Azok a fiatalkori eszméim, melyek kialakultak bennem arról, 

hogy ebben a tekintetben mi volna szükséges és lehetséges a 

szülővárosomban - arra birtak, hogy elhagyjam az egyházi pá-

lyát, amelyre ugyse volt hivatottságom, és megérlelték bennem 

azt a gondolatot, hogy a  joLi tanulmiinyok folytatása olyan p'-  

     

. . 111.-0 	_ u í  d . “  

   

- 	-• - 	••— 	• •  

 

 

a'. 

  

     

vnl np hefsal AAt. gysknrnl ni  Zürich városának, sőt egész hazám- 
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A polítika élménye, "a politika szinte kora gyermeksé-

gétől fogva végigkiséri életét." - irja szintén róla Kemény. 

Gábor.. ++ Három éves korában zajlott le a berni polgárok lá-

zadásának leverése, és az ezt követő kegyetlenkedések._ Tizen-

három évesen éli át Genfben, ZZirichben Rousseau müveinek el-

égetését.. Tizenöt évesen mar részt vesz az ellenzéki mozga-

lomban. Az "álmodozó rajongás és a praktikus életszemlélet" 

különös szintézise bontakozik ki nála. 

A XVI. század óta hazája, Svájc, központi és uttúrő szerepet 

játszott a filozófiai gondolkodás, a társadalomtudományok fej-

lődésében is, hiszen Erasmus letelepedésé a lbet a humaniz-

mus egyik fontos középpontjává 	tette ; Zwingli /Zürich/ 

+ Az Elemi Népoktatás Enciklopédiája /Szerk.: Kőrösi Henrik 

és Szabó László/. III. köt. P-Zs. 1915.'/20-41. old./ 

idézi. 

++  I.  m.: Kemény Gábor; U. o. 
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és Kálvin /Genf/ a reformáció egy-egy kiindulópontja,.  

A (elvi] €oodás eszméinek terjedése révén a társada-

lomtudományok virágzásának a második korszaka következett itt 

be. Hiszen Rousseau /1712-1778/ annak egyik legkiemelkedőbb 

képviselője. A pszichológiában Ch. Bonnet ért el fontos ered-

ményeket, a nemzetközi jog terén pedig E.  de  Vattel /1714- 

1767/ emelkedik ki. 

 

m n 
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ban. A felvilágosodás értékeinek a mai társadalomban való to-

vábbélését boncolgatja, amely aktuális nagyon. Megállapitja, 

hogy "a felvilágosodás szellemét sugárzó individualista szel-

lemi áramlatok mindig akkor voltak tartalmiak, amikor az ál-

taluk képviselt alapvető értékek: a zzabadság, az egyenlőség,  

a tolerancia veszélyben voltak, még azokban a szituációkban, 

melyekben a társadalom egyezményesen elfogadta őket, formális 

jellegük került előtérbe. A jelenlegi történelmi pillanatban - 

hangzik Goldmann egyik legfontosabb közvetlenül hozzánk szóló 

figyelmeztetése - egyidejűleg figyelhető meg mindkét tendencia." 

Goldmann nagyon helyesen, a felvilágosodás kategóriális szer-

kezetét összeveti a kiféjlődő árucsere szerkezetével. Bemu-

tatja, hogy az árucsere hivja életre az ujkori polgári filo-

zóf°iq két nagy-áramlatát;, a racionalizmust és az empirizmust; 

a felvilágosodás pedig nem más, - irja - mint e két irányzat 

szintézise. A racionalizmus és az empirizmus ugyanis csak lát-

szólag zárják ki egymást, hisz közös alapjuk az árucsere ak-

tusából kinövő individualizmust  az a meggyőződés, hogy az  

+ Lucien Goldmann: L' illuminismo e la societá moderns. Tori- 

no, Einaudi, 1968.. -- Valósás- Kritika, XIII. 1970. 4. sz. 

/105-106. old./ Irta: Kelemen János. 
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psykli tudat aineEismerés ás caelekvás abszsluI forrdsa.  

Az individualizmus mellett a csereaktusra épül a--felvilágoso-

dús többi kategóriája is: a szApadsAR, az egyenlőség, az lord-

vBrzalitás o  a szErződés, a türelem és a tulajdon.  

A felvilágosodás mozgalmának két alapvető értéke a sza-

badság é.s egyenlőség, ezeknek összeegyeztethetetlenségében 

látja Goldmann a davergenciák egyik okát. A magántulajdonon 

alapuló ihdividualista társadalomban a két érték közül bárme-

lyiknek az érvényesitése a másiknak a korlátozását vonja maga 

után. 

A felvilágosodás  helyének  megjelöléséhez a polgári tár-

sadalom történetében Hegel. és Goethe felvilágosodás-kritikáját 

elemzi. Mindketten elismerve az<VIII. század eredményeit, de 

meghaladták a francia  filozófiát  a dialektika és a történelmi  

akció gondolatának érvényre juttatásával. Egy4ttal csatlakoz-

tak az európai tradició egyik ágához, a pascal-, Kant-féle 

dialektikus-tragikus vilagszemlélethez. Voltaire is ide sorol-

ható, mivel nála az érzés skció /történelmi akció/ viszonya 

könnyen megoldható. 

A felvilágosodás radikális'szárnya az egyenlőség bizto-

Sit:Asa érdekében nemcsak az egyéni .szabadsag korlátozását t  ha-

nem a magántulajdon eltörlését is követeli. Ez a szocialista 

t4110,f11 	" I 	H 

./ • 
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A felvilágosodásnak egyik alapvető jellemzője a megisme- 

z6s 6,§ 	a modern természettudományoktól 

eredő értékközömbösség következtében. Ez feltétlenül a felvi-

lágosodás gyengéjét jelenti. 

A felvilágosodás válsága a po1.4..ársáL válsága és viszont. 

- 
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Az individualisztikus koncep ciókat az irracionalista miszti-
cizmus és a dialektikus materializmus haladták meg: mindkét . 
támadás a kapitalizmus nagy válságkorszakaihoz kötődik:  

Goldmann világosan megmutatja a kapita13tmas antihumA-

Mag_tanieardALta,  

A francia polgári forradalmat előkészitő eszmék harca a 

nevelés terén is nyiltan fellép az elavulttal szemben, A pol-

gári nevelés számos formájával találkozunk e korszakban, hi-

szen a humanisták és pedagógusok nem térhettek ki a társadal-

mi valóság elől. 

L1 ~•~ 	9 	.'.. !' `. 	 s.. 	 .a • 	._y a 1 . 

zira.. F.1 mé1 etében különböző szellemi irányzatok függnek ösz-  

sze, egészében értemét a felvilái gsodás szellemi  stryuctuj  - 

M. A. Nexő "Emlékeim" cimü könyvében irja, hogy "A XIX. 

századot a gyermek századának nevezték.... pedig valóságban 

egyetlen korszak sem volt oly gonosz a gyermekhez, mint az 

indusztrializmusé, mely végtére is -, hogy a gyermeket vég-

képp ki ne irtsa arra kényszerült, hogy önmaga ellen hozzon 

törvényt." 

"A kapitalista társadalom gyermekvédelmi törvényei va-

lóban nem az okokat kivánták megszüntetni, hanem csak a tüne- 

tet elkendőzni, éppen ezért intézkedései is legfeljebb a se-  

gélyezés szintjén mozogtak...." 

jelszó-  

t  

Ugyanazt hirdeti, mint a modern "kriminológusok ": Beccaria  és 

Dr. Gayer Gyula: Gyermekvédelem a Tanácsköztársaság idején.  

Belügyi Szemle. VII. 1959. 1. sz. 

pP.^stal f)zZ7 , 
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a  XilAmIxaDiatAk a büntetési rendszerrel kapcsolatosan. 

. . 

na ngv_ fai nézeteivel vivott 
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lem "atyüává". + 

pestalozzi azt hirdeti: "hogy az egyénnek büneiben a tár-

sadalom is bűnrészes, sőt gyakran a bűn nagyobb része a társa-

dalmat terheli, hogy a gonosztevővel ugy kell bánni, hogy a 

társadalmi életre ismét alkalmassá thhessük ;; hogy a büntetés-

nek olyannak kell lennie, hogy a bün.tettest megjavitsa. -  

A fogház iskola legyen, mely visszatereli a megtévedt em-'jr 

bert arra az utra és abba az állapotba, amelyben volt megté-

velyedése előtti" +4  

Ezek a sorok is világosan bizonyit ják. s  az angol ,hatásoktól a 

i)r .  Ágoston György: Schiller az emberi egyoldaluségról és 

teljességről. pedagógiai szemle. XVI. 1966: 1. sz. /2C-30. 

old./  

Család és Iskola. XIII. 1962. 1. sz. /16-18. old./ "A kori-

szak  és kortársak." 

Török Endre: Goethe - a világnevelő. Család és Iskola. 

XIII. 1962. 4. sz ... /12-13. old./ 

Dr:. Ágoston Györ gy: J. J. Rousseau Köznevelés. XVIII. 

1962. 12. /362.. old./ 

++ I. m ..: Az Elemi Népoktatás Enciklopédiája. 
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kontinensen át hazánkig; hogy kiemelkedő, klasszikus. + 

A különböző korok társadalmi-történelmi viszonyainak, 

sajátosságainak megfelelően történetileg is, hosszu ut.veze-

tett el a magánjellegü büntetés_ rendszertől az állami bünte-

tőigény kialakulásáig, majd az: egyre differenciáltabb bünte-

tőjogi következmények megállapitásáig. Mindez a legujabbkori 

felismerés eredménye. 

Ma más a büntetés céljáról vallott felfogás, mivel első 

sc ban nem a. megtorló jellegen, a megbélyegzésen men a hang-

suly, hanem a megelőzések, a segitésen ., a pártfogáson és az 

átnevelésen. 

A büntetőjogi szankciók, a büntetések alkalmazása - mi- 

vel a halálbeintetés és a különböző testi büntetések;, szabad-

ságvesztés-büntetés; vérbosszu, tálió, kompozició;. gyermek-

bántalmazások; testi fenyités, stb. - embertelen,. céltalan, 

tehát a bünözés visszaszoritására használhatatlan volt. Nem 

csökkentették a társadalmi rendet. veszélyeztetők, támadók szá-

mát. 

A humanum gondolata, elve uj irányt szab, és szeledül 

nek az alkalmazott büntetési fajták, majd áthatja az egész 

büntetőjogot és intézményrendszerét. 

Előzményként Voltaire:  harcát kell megemlitenünk, aki 

irodalmi eszközökkel r  az elsők között emelte. fel  szavát a 

+ Karácsony Sándor; "A nekünkvaló Pestalozzi." Embernevelés 

2. 1946.  1-2.; sz. /1-10. old./ 

++ Vermes Miklós: A szociálpolitika szerepe a bünözés elleni 

harcban . Xy.1972. 3.. /1-7. old../ 
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XVIII: század legnagyobb "justizmord"-ja ellen, 1761-ben, + 

resare ReQcaria  /1738-1794./ kitUnő  matematikus ,, közgaz-

dász és jogász ;,  Voltaire hatására Az eg sz korcbeli büntető 

jog rpr formj t köve .P_l 	Igy őt a "Nullum crimen sine lege" és 

a "nulla poems sine  lege" elvek atyjának tekinthetjük. Elité- 

li a kinvallatást, a halálbeintetést és a vagyonelkobzást, 

vagyis a jogi mezbe öltöztetett igazságtalanságot. Elhatároz-

ta, hogy az emberi méltóság, szabadság és egyenlőség biztosi- 

tósára - szerinte alkalmas - jogi, büntetőjogi rendszert dol- 

goz ki: Igy felkérésre, mint a "Caffé* Társaság tagja, lelke-

sen megírta korszakalkotó hatásu, "nei Aelitti e dplle pene" 

/$  „ t;,,_.a bü e p-s/ cimü müvét. 

Beccaria a büncselekményt társadalmi jelenségnek tekin-

ti, a büntetőjogot uj alapokra fekteti, uj, tudományos elveken 

nyugvó kidolgozása önmagában megoldás lesz az elnyomással, az 

igazságtalansággal, az embertelenséggel szemben. Törekvései 

kora-társadalmilag korlátozottak voltak, de felbecsülhetetlen 

értékü kezdeményezést adott a büntetés társadalmi /elméletben 

és gyakorlatban egyaránt/ megoldásához. 

A legtisztább humanizmus általi eszméi hatással voltak saját 

korára, a forradalmi Franciaország jogalkotására, - igy Svájc-

ban,  sőt Magyarországon is hatottak. ++ 

Elvei tért hdditanak Angliától Orobzországig, és az em- 

beri szabadságjogok törvényes, intézményi védelme. 

Kádár Miklós /Cesare Beccaria: Bűntett és büntetés. Akad. 

K.  Bp. 1967. Az állam- és jogtudományok uttörői, 6./ beve-

zető tanulmánya alapján. 

++ I. m.: Kádár 1+,Tiklós; U. o. 
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T).r_ Pái 7~szr ló  irja róla, hogy "elsöprő birálat alá  

vette a feudalizmus büntetőjogi, ,  büntetési rendszerét; olyan  

intézkedést követelt, amelyben a büntetés arányos az elköve-  

tett büntettel és javitó tendeaciák is érvényesülnek a bünte- t 
 

tésb .en."Azt vallotta, hogy "amely büntetés nagyobb, ,  mint a  

közjólét fenntartásának a szükségessége, az természeténél fog-

va igazságtalan."  

Kiegészitésképpen Beccaria 1764-ben megjelent legjelen-

tősebb idézett műve, Iudpmánytör.téneti jelentőségén kivül for-

radalminak nevezhető. Nemcsak, hogy a humanum célját szolgál-

ja, de még ma is megtermékenyitő hatása, különleges hely il-

leti a büntetőjoggal kapcsolatosan. A  jog  társadalmi termékjel- 

legét felismerve, - nem a ,jogból magyarázta a jogot - felépit-

ményjellegéből indult ki.  

Elveiből tükröződő álláspontja - természetesen a marxista,.  

materialista világnézet szemszögéből megalapozatlan, de kelet-

kezésekor, a XVIII. század elején fáklyát jelentett.  

.jelentőségét csak aláhuzia, ha kiemeljük tanitását a megelő-

zésről: "Minden jó törvényhozásnak ez a célja. Müvészet az em-

berek boldogságra vagy a legkisebb boldogtalanságra vezetése...  

helytelenek az eszközök.... - mondja.  

...a büncselekmények megelőzésének legbiztosabb,. de legnehe-

zebb eszköze  nevelés, tökéletesitése,  tulságosan terjedelmes 

téma ez,...olyan téma,. amely nagyon is belső összefüggésben  

+ Dr. Nil  László; pestalozzi kriminálpedagógi€íja. Pedagógiai  

Szemle. 1965. 10. sz.  /924- /  

++ I . m.: Cesare Beccaria: Büntett és büntetés.- Akad. K.  Bp. 

1967. XXI. Miként kell megelőzni a büncselekményeket?  

/134-140. old./  
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g.fáklyát Beccariatól P atal •i d vete  és továbbfei- 

l Psa.tette.  

Korának bünözési statisztikája emelkedett, tömegjelenséggé 

vált. Ez a társadalmi valóság empirikus vizsgálódásokra kész-

tette t  és arra törekedett, az volt a fő cél ja, 'hogy a "legne-

hezebb eszközt; a nevelés tökéletesitésé.t" egyeztesse a "bün-

tetőjogi büntetéssel". + . 

Célkitüzését segitettk a fi?, 	ntrrapiyták által uj módon 

megfogalmazott eszmék, a pedagógia.., a nevelés és a beintetés 

összehangolására. BasAdaw, .ui) laiune,  sa7. som, 	n, Yensineer, 

Campe  - alapvetően Rousseau, valamint a XVIII.. század végi 

németországi "humanus" mozgalom hatására; Felléptek a feudális 

büntetési módszerek ellen., ;  p1. a testi fenyiték elvetéséért. 

"A büntetés szerintük nem egyoldaluan felelősségrevonást, ha- 

nem segitést, a baj okának feltárását és az ujabb elkövetés 

megelőzését is jelenti." - 

"Sokan vannak a pedagógia történetében, akik Rousseau követői-

nek tartják magukat, Rousseaut irják zászlajukra, de mit sem 

értenek pedagógiájáb&. Ilyenek mindjárt a német filantrópisták.  

Basedow ., Campe, Salzmann ., akik Rousseaut kivánj .ák népszerüsi- 

teni, de mghamisitják őt. Mint ismeretes, Rousseau képzelt 

neveltjét gazdagcsaládból választja,, de csak azért, mert "egy 

áldozatot igy mindenesetre kiragadunk az előitéietek világá-

ból." Basedow ezt a választást viszont uzy értelmezte, hogy 

kizárólag csak a gazdagok nevelésével kell törődni, és Rousseau 

pedagógiában csupán eszközt látottarra, hogy "a rendkivül 

értékes réteg" gyermekeit gyakorlatiasabb nevelésben részesitse. 

+ Dr. Pál  László; I. m... 
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De nem értik igazán Rousseaut a  XX.  sz.-i követ5k sem, akik a 

pálgári "uj nevelési mozgalom központjának, a genfi Rousseau-

intézetnek jelmondatában: - látják Rousseau pedagógiájának lé- 

nyegét ., miközben teljes közömbösséget tanusitanak a pedagógia 

társadalmi-politikai tartalma iránt. + / lydekes összehesonlitás, 

hogy Beccaria kiindulásul felhasználja Rousseau elméletét, de 

nem teszi mayáévá, igy alapvető az eltérés nála a rousseaui kon-

cepciótól. A megelőzés kérdésénél példának hozza a "férfiut"./ 

Differenciálva külön választhatjuk, hogy korábban már, Comenius 

Ratke ás Franke,  felléptek a testi fenyítés, az epyoldalu, tul-

zottan szigoru büntetés ellen; viszont a filantropisték a büyn : 

tet.endd cselekmény  okait  kutatták. Rousseau tóteléből indultak 
I 

ki,. hogy "... nincs eredeti romlottság az emberi szivekben, 	r  

nincs egyetlen hiba sem benne, amelyről ki  ne lehetne mutatni, 

hogyan és milyen uton került az oda. 

Pestelozzi "humanitásának", a gyermekek védelmét szolgáló 

tevékenységének fontos tételávé vélt a haladó eszmék hatására: 

"a megelőző-büntető-javit5 nevelés" alkalmazása az okok ismere- 
tében. +++ 

1792-ben tanulmányutat tett. Ná!netországbar.., hogy megismer- 

je Rasedow és  Rochow mintaintézetét.. Nagy hatással volt r^., ho gy 
megismerkedett az akkori Németország legkiválóbb egyéniségei- 

vel, Wielarlddal, Herderrel, Klopstockkal és Goet'rlevel. ++++ 

▪ . 	Dr. Pál László; I. m.: U.  o.  

Ágoston György: J. J. Rousseau születésének 250. évforduló-

jára. Köznevelés, XVIII.. 1967.. 12. 
++ 	I. m.: Cesare Beccaria; XII. U. o.. /139-140,. old./ 

++ Dr. László: I. m.: L: láb jegyzet irodalom-utalásai: Dr. 

Kármán Elemérnél; Borbély Andrés-Durkó Mátyásnál. 
+++A-

Az  Elemi Népoktatás Enciklopédiája. III. 

I. Ili.: Ü. 0. 
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A "világnevelő" Goethe., az ember emberré válását szol-

gálta. "Ismerte kortársa,. Pestalozzi pedagógiai rendszerét, s 

abban éppen azt becshite nagyr a, hogy az egyéniség természe-

tére épit  és azokra a játulajdonsgkrg, amelyeket a gyermek, 

  

Az egyezett a saját felfogásá- 
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val. +
.. 

 

Pestalozzi nevelői tevékenységében harmónikusan valósul meg 

kora harcainak sajátossága, é5 Rousseau és Goethe nézeteivel 

való összhangja. 

"Ha  az  embereket csak ugy vesszük, amilyenek, akkor rosszab-

bakká tesszük őket; ha ugy foglalkozunk velük, mintha azok 

lennének, akiknek lenniük kellene, eljuttathatjuk őket oda, 

ahová őket juttatni  kell!"  

Goethe ++ 

# I. m. :- Török Endrei U.  O.  

+ + I. m.: Török Endre; 
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1. Hogyan válnak bünözőkké? okkutatás 

"Aki a hibázónak körülményeit nem 

ismeri s maga nem látja, miképpen 

került az  illető hibába; aki 

nem tanusit a hibás iránt szere-

tetet és jóakaratot, éreztetvén vele, 

hogy az,, amit neki mond, tiszta 

igazság és könyörület: az nem 

javithatja meg a hibás embert." + 

pestalozzi 

"Nem mindig könnyü megállapitani, hogy milyen hajtóerő 

határozza'meg az idők embereinek a bűnözőkkel szembeni maga-- 

tartását." - irja Dr. Franz Zeigner: pestalozzis Krimirnalpáda-

gogik cimü müvében. ++ 

Bevezetőben  először is  összegyüjti az alapfeltételeit a 

társadalom bünöző iránti érdeklődésének felkeltéséhez: "a ra- 

cionalizmus öröksége az utókor számára l. az emberbaráti humani-

tás ideálja, és ezzel fonódott össze a rousseaui hit az ember 

veleszületett jóságáról." A személyiség kultuszának következ-

ményeképpen meg kellett, hogy változzon a bűnözőhöz, és a bün- 

tetthez való viszony. 

+ pestalozzi: Kristóf és Elsa. Y. /281: old./ 

++ Dr. Franz Zeigner: pestalozzis Kriminalpádagogik, - pests-

lozzi büntetőjogi pedagógiája.  9. 1. /1,angensalza-Berlin- 

Leipzig/. 
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Akkoriban számos epikai, drámai miiben ábrázolták a költők, de 

legtöbb esetben csak átmeneti vonzódásról van szó a lelk i  rend-, . 

ellenességek iránt. Lényeges viszont szinte minden müben "a.tet- 

       

ain.ak _geg- • • 

 

11 . •• 	• 

 

.• 	II 	•• 

  

   

• • . 

      

       

Ez széleskörű mozgalomvolt, mégis alig érződött a büntetés-

végrehajtás gyakorlatában. A "börtöngondnokok" szerint ez érvé- 

nyes Pestalma ra. is. 

Megállapitja, hogy Pestalozziban a kor törekvések egyirá- 

nyu erőkkel egyesültek '- amelyek személyiségsajátosságaiból 

erednek. 

Ugyanazok az öaztörizések vezették, alapozták meg F. Zeigner 

szavaival - "szociálpedagógiai miinkáját", . mint amelyek töpren- 

gésre inditották a bűnözés elleni harccal kapcsolatosan és a 

foglyokkal való bánásmódot illetően.. 

Az egyik ösztönző az a tudat4  hogy mint ember,  eszköz a "nyo-

mor csökkentésére..' A másik a s - -r 	-tg: j.es 	lód, mivel 

az "erőszakkal tönkretett, természetük és feldult életük,helyre-

állitására még több kiméletre, emberies bánásmódra és szere- 

tetre van szükségük , . mint a legsulyosabb betegeknek." 	sze- 

 

• r ®=, n•• . 
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sebb feltfstplfsnek.  

A foglyokkal szemben nem mint biró, és nem mint a bünte- 

tés végrehajtója,: . hanem mint pedagógus lép fel ., nem mint az . 

igazságszolgáltatás,, hanem mint a szeretet képviselője Az igaz-

AAgazoagáltatást  nem tartja Pestalozzi a pedagógiai cselekvés 

megfelelő alapjának: "A "földi" igazságszol ;áltatás összetör, 

+ Dr. F. Zeigner idézi: Jubileumi Kiadás - Pestalozzi; II. 

417. 
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szétmorzsol és öl; sirassátok meg a nyomorultakat és minden 

embert ;, aki  az igazságszolgáltatás kezébe kerül..."  + 

Az Pmber tisztglete egyik előfeltétele a bűnözővel szembeni 

magatartás elfogadásának. Ez az előfeltétel egyuttal a pedagó-

giai cselekvésnek legfontosabb eszköze. pestalozzi ugyanis meg-

van -arról győződve, hogy nemes bánásmóddal a legérzéketlenebb 

és legkeményebb embereknél is elérhetjük; ha nagyon kiméljük 

becsület- ós kötelességérzetét,, hogy az is mebváltoztassa em-

bertársaivai szembeni magatartását, hogy az emberiesség feleme-

li a lelket., különösen ha nyomorban élő emberrel szemben alkal- 

m,3zzuk. ++ . A 
 

bünöyavel az_emheni alapvető mazat.artAs tehát sem- 

G -  •" 0 	. '11. , 	 . • •  ~ • 

emberrel szemben á)tai dhan elfne, jónk  

Ez a szeretetet hangoztató vagy követelő magatartás pes- 

tt3l 0 ~,zi rn~l  a  

  

 

. 	 •• 	. 	It  . • 	• . 	•• 	"  

  

párosul, és ugy tünik,, hogy  a bünrészek kötelessége, hogy se-

gitsenek a szerencsétlen áldozatokon ..  

Mig a sznclis nevelőmunkát ,  Wichner ugy határozza meg, mint a 

gyógyultak munkáját az elvetemültekkel szemben, pestalozzira  

találóbb a héberekhez irt levélből való ide.: "Gondoljatok e 

megkötöttekre., mint a velük összekötöttekre.." 	jellemzi ezzel 

az amerikai Hastings H. Hart ,. +++  

A bünrészességről való meggydződés kötetkezményei: mind 

az egyén, mind a társadalomra nézve a tőrvényszegővel szembeni 

magatartás teljes megváltozása.; és olyan élet kialakitásában 

való együttműködésre való felhivás, amely életben valódi embe-

riesség uralkodik.. 

++ 

Dr.  F. Zeigner idézi: pestalozzi - Jubileumi K.  II. 241. 

Dr. F. Zeigner idézi.: Pestalozzi - Jubileumi K. I, 138. 

+++ Hivatalos  német tudóit 	1926. Seiffarth K. 308. 
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A kollektiv vétekkel nem hatálytalanitja pestalozzi az 

egyéni vétket, különben ugyanis el kellene törölnie a halál-

büntetést. A szeretet és az általános felelősség elveinek fel-

tétlen radikális keresztülvitele megkövetelné és lehetővé ten-

nél  hogy ne alkalmazzunk ilyen büntetést. - irja Zeigner. 

 

etést:  .., 	s 	 •0•-•.. 1 	 • _!. 

Például a "Lénárd és Gertrud" cimü regényének várura, Arner, , 

tudja, hogy miben vétett háza népével a helytartó alattvalói 

ellen , és mégis megbünteti Himmelt. - 

Rüncsélekméry és közönséges társ dalmi vétkek között, 

pestalozzi szilárd meggyőződése szerint szoros kapcsol aI  van. + 

A gyermekgyilkos asszony természetével ellenkező minden erkölcs, 

szokás és törvény megsemmisitő hatására gyilkol, ezért nem le-

het felelőssé tenni. Mégis megbüntetik! 

Tm_ Pál T,ászló problémafelvető, már ismert cikkében, . 

pestalozzi "szemléletében" központi kérdésként emeli ki a bünö-

ző ember megrt4s6t.  Ehhez szükséges ,. hogy a bünözőt sokszor 

egy egész életirat átfogó falyamatban szemléljük. Ennek első 

szakasza a bünözés inditékainak kialakitása; majd beékelődve a 

büntett elkövetésének és az itéietkiszabásnak mozzanata; a  be-

fejező szakasz pedig a bünöző reszocializálását jelenti. pesta-

lozzi a társadalomra veszélyes cselekvést elkövetett embert 

igy vizsgálta. Koncepciójában a megismerést kiterjeszti a bünö- ir 

ző egész életének alakulására, fejlődésereé megismeri cselek-

vésének rugóit., - különös tekintettel az elkövetett társádalom- 
f 

ra veszélyes cselekedetekre. 

+ Dr .. F. Zeigner; U.  o.. Jubileumi K. VII. 162. 
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pestalozzinál ezen a téren, k6z.port.i helyet foglal el a bünö- 

Ezt Arner szavaiba adja re 

gényében; "Magam is mindent el fogok követni, hogy nyomára 

jussak azoknak a körülményeknek, amelyek bűnözésre csábitot-

tak téged, és amelyek népemből másokat is hasonló szerencsét-

lenségbe sodorhatnak." 

Azt is kiemeli Pál László, hogy Pestalozziná1 az okkutatás  

- 	,H - 

   

t 
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,megmagyarázhassa; ,  másrészt a bűnözés okainak ismeretében indi-

viduális és standard programot, leghatásosabb módszereket és 

eszközöket dolgozhas6on ki.  

- Az okkeresésben, elsősorban., a bünözők anyagi-gazda-

sági körülményeihez jutott el; ezeket az objektiy okokat/az 

anyagi léthez szükséges javak hiánya, a nyomor.,. a nincstelen-

ség - "szegénység";. alkoholizmus;/ tartotta alapvetőbbeknek., 

Másodsorban az elkövetők s7emé3„y Gégében réjlo"" okok; a káros 

hatást gyakorló baráti környezet problémája; szubjektiv okot 

/az anyagi haszonszerzésre törekvés; akaratgyengeség és befo-

lyásolhatóság; bosszu;/ - gyüjtötte össze ezeket dr .  pá1 

László. 

Dr. F.  Zeigner szerint a bünössé válás utolad okait nem 

dertette.ki, , nem tárta fel Pestalozzi. 

A  meej.smert f rjások• ,  Az első - Zeigner szerint - a bünözővé 

válás 	okai. Ennek feltárására és kutató 

} Idézi Dr. Pál  L.; Pestalozzi Válog. M. I. 2,33. old. /Tan- 

kk. 1959. Bp./ 

+# I. m.: F. Zeigner; Bevezetésben.'  
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sára_példa a Lénárd és aer .trud 4. részében Arner esete,, Hum-

mel felügyelő történetében. - Részben még az emberi természet I ~ r  

mélyén rejlenek a gyökerek a bűnözésre. - A.társadalmi életre 

nevelés után az előbbi életformákba való visszaesés bűnözésre 

vezet. - Az ember természeténél fogva z , csak a kvzösségen 

belül válhat az önzés a bűnözés okává. - Az ösztönök rendezet-

lensége bizonyos., a társadalmi életben elfojtott ösztönök mér-

téken felüli tulszárnyalása,, a szenvedélyesség visz a birói 

szék elé. 

pestalozzi  azonban a "zürzavarok okait"  mindenekelőtt 

az 

látja..  

Felismeri világosan a szegénység és bünözés szoros ösz-

szefüggését, de véleménye szerint nem szabad tulbecsülni. pél-

dául a "Lénárd és Gertrud" cimü, fő müvében, Hummel - Josef 

és Wüst eseteiben leirja a bűncselekményt, de az okokat is ku- 

tatja. + Azt is meglátja, ho gy  a legszegényebbek konyhájáról 

jön a segitség. Mégis egyik legfontosabb feladatnak tartja a 

nyomor elleni harcot. Ezt a regénybeli Bonnal társadalmának, 

lakosságának pénzügyi, gazdasági emelésével mutatja be. 

A bünöző személyében ás társadalmi környezetében rejlő 

okok együttes, kölcsönhatásukban történő vizsgálata lehetővé 

tette, hogy megismerje a bünözés valóságos okait., az anyagi 

lét megalapozottságának hiányát kiemelve. Ezeknek ismerétében: 

++ 
.t•/l-• 	! 	r. 11  
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+ pestalozzi Válogatott Miivei. I. /Wüst esete: 173-177;  

268-270.o. . ; Josef esete: 147-150. és 192-196. 01.; Hummel  

esete: 263-267.o./ Tankk. 1959. ijp. 	 . 

++ I. m.: Dr. 1361  László; U. o•  
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Különösen figyelemre méltó a kis Rudeli bünesetének elem-

zése: + Történetének középpontja a folyamatosan elkövetett  bur-

gonyalopás. 

"Rudeli burgonyát lopott a szomszédos kőmüvesek kertjé-

ből. A halálos ágyán fekvő nagyanyó észrevette - amint az ágya 

mögé bujva - kisebb testvéreivel megosztotta. Halálos óráiban 

is Rudeliért aggódott. Rudit - Rudeli apját - arra kérte,  hogy 

az okozott kart téritse meg, Rudeli pedig kérjen bocsánatot a 

kőmüvestői .. Rudelivel mebigértette :, hogy "többet nem lop, még 

ha éhezik is." 

nagyanyó ., nagyapó! Nem fogok lopni,többé, ha éhezem 

is,, nem akarok lopni többe'.." - tett eleget a kérésnek a kis-

fiu, Rudeli. . 

Rudi, az apa, pedig a kőmüveshez :ment, , és igy szólt: 

"Ó, Gertrud ! Nagyon szerencsétlen vagyok.... el kellett jönnöm 

hozzátok, mivel Rudeli többször burgonyát lopott  földetekről ..... 

Nagyon sajnálom, hogy most nem térithetem meg neked, de szive-

sen dolgozom érte pár napig. Bocsáss meg nekünk! A fiu nagy 

éhségében tette." 

A bünelkövetés alapvető  oka itt, hogy a nyomorban síny-

lődő családi otthon nem tudta kielégiteni a kisfiu táplálkozá-

si szükségletét. Éhségtől inditva követte el tettét. A fő  prob-

léma ebben, hogy a kiafiu megszokhatta a tolvajlást,;  és bünö-

zővé válhatott. A "megigértetése" az ujabb esetek elmaradásá-

nak a nagyanyó részéről,. Csupán periférikus jellegű Pestaloz-

zi jól látta, hogy a megelőzéshez ez nem elég. Sokkal jelentő-

sebb, hogy az apa munkát  kapott ., és biztos keresetével  megala-

pozhatta a gyermek gondozását . , ápolását .. . A családi nevelésre 

+ Pestalozzi Válog. M. I. /162 -163; és 168. old./ 



- 101 - 

is szép példa, - nemcsak a nagyanyó erkölcsi intelmei - hanem 

a nevelés objektiv feltételeinek megteremtésével a b.ünelköve- 

tés megelőzése.  A gondozás_ fiolás és nevelés. megalapozásának  

   

a "prevenciós" tevékeny- 

 

"- .--- os 	- •'«" • 

 

  

   

ségben°Megteremtődtek a reális lehetőségei annak,, hogy  a "bün 

tett" nem ismétlődik meg. A nevelés tehát csak akkor lepe' 

Milyen jogosultséga van akkor a büntetésnek? .- teszi fel 

a kérdést pestalozzival Zegner. + 

Még hangsul.yozottabb pestalozzi-példa a "Tarv r hazás  ás 

.gyermek yilkosság"  /vagy A. törvényhozásról és gyermekölésről/ 

cimü tanulmánya:. 

A hazai közvélemény előtt nem eléggé ismert munkája ez a nagy 

"mesternek", mivel az eddig kiadott válogatások mellőzték 

ilyen ,jellegű tevékenységét -.. Teljes forditásában rendelkezé-

sünkre állva, érdemes néhány vonatkozását munkánkban kiemelni: 

A tanulmány hátterében Anna Werner áll, a magzatölés 

miatt halálra itélt hajadon, kinek itéletét később tiz évi fog- 

házra változtatták 

"Esetek- véletlen eset: Anna azt vallotta, hogy vasárnap reg- 

gel szülési fájdalmakat érzett. Hivta a gazdasszonyát és el-

mondta neki, hogy szörnyü fájdalmai vannak ;;  hogy alig tudja  el-

viselni azokat. A háziasszonya azonban megszidta, gunyolta, át-

kozta, és mondta,, hogy miért nem ment már e1 éjjel. Azután 

+ I. m. Dr. E. Zeigner4 Bevezetőben.  
++ pestalozzi.: "Über Gesetzgebund und Kindermord,.." H. pests- 

lozzi Gesamelte Werke /Rascher Verlag., 1946. Zürich/..7. 

köt. /121-396. old./  
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Anna elment, nagyon félt, saját maga megszülte a gyermeket és 

azt állitotta,, hogy nem ölte meg erőszakkal, hanem nem kapta. 

meg a kellő segitséget!" 

Az akkori társadalmi szemlélet lehetővé tette az ilyen kegyet: 

lenségeket. "Atyák és népek! - igy kiált fel pestalozzi; 

Ha törvényhozástok felháboritja szigorával az emberiség érzé-

seit, akkor törvényeitek 1.0 büneselekményre ösztönöznek egy 

helyett,, amelynek azután véget vetnek, legyőznek. Ez éppen 

olyan igaz a közönséges életben, mint a törvényhozásban... 

A közönséges életben annak az alapelvnek - hogy az embe-

ri érzést kimé'lni kell - 'megfigyeléséről olyan feltünő eredmé- 

nyeket láttam, hogy a világon semmi sem lesz képes ez irányu 

meggyőződésemet megingatni.; és az embernek az igazság és erény 

iránti kiolthatatlan belső érzékenységébe vetett hitet kiol-

tani belőlem.. Ezeket a hatásokat láttam a legalsó néprétegek-

ben  - láttam a legelvetemültebbeknél és legkeményebbeknél - a 

világtörténelem minden népi eposzban igazolja ezt az alapel- 

vet, 	a nép vezérei mindnyájan ismerték, alkalmazták, de na- 

gyon soknál, természetesen, a végcél tévedés és bűn. - 

De az embernek jog és kötelesség, erény és bölcsesség 

iránti érzékenysége,, fogékonysága kihal és megszűnik, tia az 

ember maga körül csak a gonoszságról, kegyetlenségről, a köte-

lességről való elfeledkezésről, a hütlenségről, önzésről és az 

erőszakoskodásról valö benyomásait látja. - 

...határtalanul nő a nép bünössége., mert naponta egyre 

kevésbé bánnak kiméletesen a benne romlatian gyengéd emberi 

érzéssel és naponta egyre kevésbé kisérlik meg, hogy benne a 
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minden emberben meglévő nagynak és jónak csiráit felemeljék."-, +  

pestalozzi teljes egészében érezte ennek a társadalom- 

szemléletnek és magatartásnak szégyenletes és igazságtalan vol 

tát. -  it  ja  m .ny e;ábor ++  Ebben a müvében 'i  is a  "nagy nevelő . 

genius" szól az egész, gondolkodó emberiséghez. FehgvváKi, Gyu-

la 't megállapi t ja, hogy ez a tanulmány. '"vá dirat az álnok és  

hazug társadalom ellen,, amely az igazság mezébe öltözve vérpad-

ra hurcolja a szerencsétlen leányanyát, midőn ez a társadalom  

elől menekülni próbálkozik és megöli ujszülött gyermekét. Tu-

dományos módszerességgel vizsgálja és keresi a társadalom. e  

fekélyének ókát és gyógymódjait, azonban a hideg ész-okokat  

állandóan izzásban tartja és fel-,feltör rajtuk keresztül a fel-

háborodás lángja. Lehet, hogy elgondolásainak egy része ma mér  

anakronizmusnak látszik_, de nagy erőssége a münek_, hogy mulha  

~ . O.'• 	11 • 	- 	 :10Z 	1 1 ,  s : ..  4- 	-- 

kedik. Ami pestalozzi korában nagyon szembeötlő volt, mert a z . 

áldozat vére ezek szemeláttára ömlött ki a piac terén ., talán  
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Szüntessük meg a bajt gyökereiben - mondja pestaloz- 

zi, szüntessük meg azokat a körülményeket, amelyek miatt az 

"Törvényhozás és gyermekgyilkosság"-ból részietek. Seyffarth  

Kiadás alapján idézi F. Zeigner. U.  K. /362-364. 1./ 

++ 1. A.:  Kemény Gábor: A zürichi polgár.. Embernevelés.,. 2.. 

1946. 11-2. old. / 	 ' 

+++p#. 4 ozzi.: Törvényhozás és gyermekgyilkosság cimü szociál- 

politikai müge befejező részlete. megjelent Fehérvári Gyu- 
i  

la fordit.ásában: Embernevelés, 2,.. 1946. 1-2.., sz... /25.. old./  
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ilyen szerencsétlen helyzetbe került lány, az őrület határán,: 

testének magzatát gyilkos módjára megölni kényszerül és csak 

ezután szóljon a törgényhozás. A halálos itéletet a legmesz-

szebbmenően elitéli, és szinte ugy érzi, hogy amig a társada— 

lom meg nem változik, itéletet mondani nem  is,  lehet. Kétségek-

kel eltelve teszi fel a mü utolsó fejezetében a kérdést: 

Ezek után mi történjék velük?"... - 

pestaloz•zi ennek a büncselekménynek., mint tömegjelenség- 

nek, az okait kutatva rámutat, hogy nem egyoldaluan a szemé-

lyükben rejlő, hanem alapvetően .a társadalmi környezetben lévő 

okok, az anyagi lét szükségleteinek hiánya játszott szerepet 

tettaik elkövetésében. A feudális nézeteket hirdető, feltörekvő, 

képmutató burzsoáziát ülteti a vádlottak padjára,,, és éles birá-

latot , mond erkölcsük felett, - értékeli szintén dr. pái László.  

E bűncselekmény "forrásait" a következőkben jelölte meg: 

1.: A csábitó fiatalemberek hütlensége és csalása..  - Ezt tart- 

ja az elsó és legfontosabb oknak. Szerinte ez "erkölcsi birh;  

ságok" ügykörébe tartozik az ilyen eset, ;  ős jellegüknél fogva  

ezeket a biróságokat meg kellene fosztani a tulajdonképpeni 

biintető joguktól, és . s3itnA1 több javit6-oktatd=nevPlő b.e1 ső  er,  -

]tel ~elTenP őket  Qli4tr~ i ., 

Viszont- mondja pestaiozzi n, a megjátszott csalás kétségtele-

nül a nyilvános biróságok ügykörébe tartozik, és ilyen esetben 

a törvénynek komoly hatalmat kell adni., hogy a csalást megbün-  

tessék,. amelyik igen gyakran a gyermekgyilkosság oka. Ebben az 

esetben az illetőt meg kell büntetni erkölcsi és vagyoni hely-

zetére való tekintet nélkül. 

m.: Dr.... Pál László; U.. o.  
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Az igazságszolgáltatás saját kötelességei ellen cselekszik, ha 

a lányokkal szemben előitélettel és a fiukkal. szemben elnézően 

viseltetik. Az ilyen esetek az igazságosságba vetett általános 

bizalmat megrenditik és több szerencsétlen nő hasonló esetben 

a gyermekgyilkossághoz folyamodik. - Mivel'a megcsalt nő nem 

remélhet a csalótól segitséget, azután gyilkol. A törvénynek 

a férfiak' csalásait kellene szigorubban büntetni. meg  kellene 

vAltoztatni a törv4rnyeket1 . 	TJgy megváltoztatni, hogy a sze- 

gény, elcsáb :itott leányok nehogy igazságtalaságot kapjanak, 

jogaikban nehogy megrövidittessének! /P; A leány, a nő bizo-

nyos hónapokon belül jelentse be  terhességét; célja: a házas-

ságon kívüli gyermeknek az apa biztositása,, hogy a nő ne jus- 

son nyomorba a férfi csalása miatt .. Ha nem jelenti be, nem tö-

rődnek d,véle :./Minden csábitás férfibün! - ir ja pestalozzi, és 

törvényt javasol, hogy a gyerek apja b .i "ztositva legyen. 

2.:As.törvénytől, a hüntetésta való félelem.  - Ez akkor követ 
:i 

kezik be - mondja, ha a büntetőtörvények nyilvánvalóan igaz- 

ságtalanok, . és szükségszerüen az igazságtalanság érzését kel- 

tik... Ha  nem védi meg a nőt a törvény, a szerencsétlenség ér-

zését kelti benne. Javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos csaló-

sokat büntesse. a törvény, és. az "apa" kötelezően fizessen az 

"anyának", he gy  nevelhesse gyermékét. - 3.; ;  A szegénység.  - 

Költői képekkel -,, leirásokkal szál. Pestalozzi a gazdagságról és 

szegénységről.:  Szerinte kétféle szegénység van; az egyik nyu-

galmat, türelmet., .erényeket ad az embernek, hogy legyőzze a 

nehézségeket;: a másik kétségbeeséshez vezet.. Eseteket mut at  be 

az éhező gyermekről, az özvegyasszony sorsáról, stb.-ről. Le-

ir egy birósági tárgyalást, egy börtönbe került leány-anyáról, 

aki azért került oda, mert. a Szajnába dobta gyermekét: 
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A "Párbeszéd' ' pszichológiailag is nagyon érdekes: 

"biró: Miért van a börtönben? 

lány: Keresztényellenesen cselekedtem, saját husomat és 

véremet elherdáltam. 

biró: Mit  akar  ez jelenteni? 

lány . : Szajnába dobtam: . 

biró.: Hol? 	 . 

lány: Előtte megszoptattam, tisztába raktam, de csak 

sirt, .tovább éhezett._ Miután beledobtam, térdig -

belementem, hogy kivegyem, de nem tudtam megtalál- 

ni _, mert sötét éjszaka volt. . 

biró: Biztosan részeg volt,  mikor elkövette? . 

lány: Hosszu ideje már, se nem ettem, - se  nem ittam. 

biró: . Miért nem maradt otthon? /Miért bolyongott a város 

falain kívül? 

lány:. Mert senki  sem • akart befogadni szégyenem miatt!" - 

Pestalozzi javaslata többek között a "jó •tékonység";.. .révén a 

szegények megsegitése. Védelmet, emberséget .,, igazságosságot 

nyujtó törvényeket sürget, amelyek az okokat is tisztázzák. 

4. . A városi, uradalmi szolgáló lányok klawalzatatott helyze-

te. Védelmükben még szgorubb törvényhozást javasol. /trdekes 

it t, a 	szti• us rangurm ás bánásmód kedvezőtlen hatásának 

kiemelése./ - 5.: Félelem a szülőktől, rokonoktól,, gyámoktól.. - 

Nem helyesli az  olyan családi életet, megveti, amelyben szám-

talanleánytól azt követelik,- hogy egész nőiességét a családi 

igényeknek áldozza fel. itt felhivjsZ a szülQket arra, hogy sze  

reas .ék - gyermekeiket, ez` leverj a c411330  

Valija ;  hogy elsősorban a szülőknek a feladata, hogy a gyerme-

keik ne féljenek tőlük,,....és mindenképpen a család feladata se-

giteni a bajbajutottakon... 	6.:; 	¢  mutató.,; álszent erköa 
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csös.ség.. - Az igazi emberbarátnak ilyen helyzetekben kigyóra-

vaszságra van szüksége. - mondja Pestalozzi. - 7.: Előző bürök 

belső és külső következményei. Pl ..: Amikor a nyomor, amelyik  

a bün következtében állt elő, gyilkossághoz vezet. /Főleg'a 

nők nyomóruságáról beszél-•, nők általi gyermekölésekről../ Más  

esetekben a bün következményei bizonyos érzéketlenséget eredmé-

nyeznek, az emberiesség érzését elapasztja az emberben." Ez dup-

la  fórrásnak számit, Pestalozzi szerint Javasolja, hogy megfe-

lelő törvények biztositsanak megfelelő körülményeket.. Egyedüli  

kivezető ut a szellem megnemesedése, a büntető- törvények .megvál-

toztatása, a rendőrség beavatásával 	javasolja. 8.: A gyer- 

mek megszületésének órájában a külső körülmények .. - Ha a szülő-  

nek /anyának/ nincs meg a biztonsága, dühöngő lesz, állattá vá- 

lik, elembertelenedik. Minden, 	amit cselekszik -, állati .c:se- 

lekvésrs válik. - irja.Pestaozzi végül utolsó okként. 

Mindezekből a '  forrásokból azt a következtetést vonja le,  

hogy a férfi és a nő magatartásának egyaránt következménye a 

gyermekgyilkosság, ha megtörténik: Más személyeknek a felelős-

ségét is látja benne. Harmadik tanultiig, hogy az okok rendkivül  

bonyolultak és összeszövődtek, tehát nemcsak egyik  vagy másik,  

hanem több együtt,.  

Törvényjavaslatai a leányanyák érdekében:' érdekesek, ,  akkor  
"ujak" voltak. 

Összefoglalva a "Törvényhozás és gyermekgyilkosság" cimü 

irásában. Pestalozzi azt mondja,, hogy az államnak nincs .ipga meg4 . 

bünt .itni a gyermekgyilkos asszonyt .._ Büntetés helyett  követeli,  

hogy szüntessék meg a bűncselekményre vezető körülményeket és  

~ 

 

Az "Ober  .Gesetzgebung. und Kindermord"; Festalozzi;: Gesamelte ,. 

Vlerke /Rascher V erlag, 1946. Zurich./ 7. kötet. /121-396 old./  
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rrIpeelfiző nevelést ,kővéte:  ±  / Éles birálat, a feudális nézeteket  

valló,feltörekvő,képmutató burzsoázia ellen.  /  

2.. A fiatalkori bünözés lélektani jellemzői a 
Gertrud 'a "Lénárd és Gertrud" cimü regényben a bünt egy 

tőhoz hasonlitótta, "mely tartós esőzés folytán megdagad.  A tó 

áradása alig vehető észre.; s'mégis Töve kszik napról-napra, órá-

ról-órára. Á tó "minid magasabbra dagad, o vele együtt növekszik 

a veszedelem és ugy, mintha a tó egyszerre s nagy rohammal 

áradna meg.. Azért az okos s tapasztalt ember mindenek előtt a 

zsilipeket és töltéseket vizsgálja meg, vajjon kiállják-e majd 

a rohamo t. A..tapasztalatlan és oktalan  nem ügyel a t6 áradására  

és csak akkor veszi észre,. mikor mar áttöri a töltéseket, el- 

pusztitja a földeket és réteket,; s mikor megkondul a vészha-

rang,  fölhiva a népet, hogy .a pusztitásnak gátat vessen.  Igy 

van ez, 	elmondó, - a vétekkel és az általa okozott pusztitás-  

sal  is."  ++  

pestalozzi az okok ismeretében a bündeUilevqlését és a  

társadalomba való visszavezetésüket,az utógondozást emeli ki.  

A büntetés vessen gátat - vallja a b özéá forWásainakk .  

Ezt a társadalmi tevékenységet állami feladatnak tekintette, ;  

kiemelt szerepet tulajdonitátt ennek. Mindez különösen jól ki-

fejezésre jut egy másik,. nálunk kevésbé ismert müvében, az "Ar- 

nar .sz.dkvP 7  P,  

   

, "Arners Gutachten  11 '4 	~  ... 	 . • 	*  

 

' • d • ~ 

  

    

I. m.: Dr. F. Zeigner; U. o :.. Bevezetés.  

++ I. m.: pestalozzi Válog. ped. M. /Zsengeri  S.  Bp.. 1882. 

150-151. old./ 	 . 
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Ober Kriminalgesetgebiing"  + cimübén. . 

A tudományok egész sorának koordinációját, összmüködését 

állitotta a kutátás szolgálatába. A.pszichológiai és pedagógiai  

aspektusu nevelési programja a gyermek- és ifjuságvédelem terü-

letén azoknak az első tételeknek a  megfogalmazását  jelenti, ame- 

lyek a később kialakult kriminológia, mint  tudományos dzszciplina 

fejlődését  is elősegitették. Napjainkig érvényesülnek  ezek a ha-

ladó elgondolások,  főleg  a. bUntet.svégrehajtás területén, de 

természetesen a szocialista gyermekvédelemben  elsősorban. 

A bünözés elkerülésének feltételei,  hogy az ember telje- 

sits$ kötelességét_ott, ahová állito .tták, közben ne:3ássék több- 

nek, mint amit ér. - mondja Pestalozzi. 

Ahogy Pestalozzi irja, mar nagyon régóta egy univerzális gyfjgyi=^ 

tóeszközt keresett "e sajnálatos állapot ellen". Először ugy 

gondolta, hogy Rousseau nagyszérü eszméiben megtalálja: "... A 

szivem,mint egy hatalmas folyam, egy cél felé tört: megszüntet- 

ni a bánat forrásait, amellye3: l mint láttam,  terhes-volt az en- 

gem körülvevő nép" - irta élete  alapvető céljáról.- 

Ebben az "univerzális gyógyító eszközben" benne van a lé- 

lektani alapvetés is. Ez nem választható el fiiozófiai lkoncep- 

ciójától..  

Vera Rotenberg ++ irja, hogy 	filozófiai koncep- 

ciója "Kutatásaim az emberi-nem  természete fejlő-' 

++ 

H. Pestalozzi: Gesamelte Werke 5. kötetében /119-170.• • old./ 

Idézi Dr .. Pál L. és dr.°.F. Zéigner; U. o.> 

Vera Rotenberg: Szovjetszkaja Pedagogika: J. H. Pestalozzi 

pedágógiai munkássága. 1952. 3. /50-66.. old./ O rosz nyelven. 
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.clAsAnek_atsiai." cimü értekézésben jut legragyogóbban kifejezés-

re.  pestalozzi ezt a legjobb müvének tekinti, melyet még a  

francia forradalom hevében kezdett irni, de csak 1797-ben fe-

jezte be,  amikor a thermidori periódusba lépett. Ez időben pes-

talozzi valamennyi korábbi reménye, amelyet a francia forrada-

lom nyitott meg előtte, hogy megvalósitsa széles társadalmi-  

pedagógiai tevékenységét - sulyos válságot élt át. Az ember  se-

gitésének uj utját keresve a. filoz6fia tanulmányozásába mélyed.  

pestalozzi önálló kutatásainak gyümölcse ugyanakkor kétségte-

len magán viseli egyrészt a francia felvilágosodás és a kora-

beli német idealista filozófia befolyását s, . "  

itt feltétlenül érdémes kitérni Vera Rotenberg megálla- 

pitás •ára, amely Kanttal vala kapcsolatáról szól. Ugyanis erről  

nagyon keveset tudunk még; "E mü létrehozásának korában pesta-

lozzi találkozott az akkor Svájcban 616 F chte-vel, aki megis-

mertette őt Kant eszméivel. Az. ismert svájci pedagógushoz,  Fel-

i enhp  hez: intézett levelében aztán konstatálja, hogy sajátos  

uton a Kant filozófiájához közel álló következtetésre jutott."  

Nem fér hozzá kétség, hogy ebben az időben pestalozzi még  

Rousseau erős befolyása alatt állt, akinek eszméi erősen von-

zották ifjukori éveiben. Rousseauhoz hasonlóan elkülöniti az  

ember természeti és társadalmi helyzetét és szerfölött ala- 
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Rousseautól eltérően azonban pestalozzi nem idealizálja 

   

ugy tekinti, hogy az ember az  I"'  
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állati ösztönök hatalmában álla Nézeteit fejlesztve, amelyek  

már korai müveiben is megtalálhatók - Pestalozzi erkölcsi álla-

potró 	~~ " 	_ 	- 	- „_ 	. , 	beszél, ameddig eljut- 

hat  a "természet embere" é:s a "társadalmi ember".. -  



Abban a megitélésben, hogy  
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,.akitAsét,  Pestalozzi bizonyos mértékig az erkölcs kanti érte-  

kezéshez közeledik.  

Az általános filozófiai megállapitások alapján, amelye-

ket értekezése tartalmaz, pestalozzi  

egész sorsát továbbfejleszti,  

r ye ' i  értelme_?árt, valamint annak sere  t   az ember fedi  

désében.,  Rousseautól eltérően pestaiozzi feltételezi, hogy az  

ember természetétől nem tökéletes és csupán a társadalom meg-

felelő ráhatása eredményeként válhat azzá. A "Lénárd és, Gert  

rud" egyik hősével, :. az 	 ^Ra az  

embert magára hang ják ' é.s szabadon nő fel. természetétől, fogva  

lusta;, tapasztalatia4 meggondolatlan, nem gondolkadó,. könnyel  

mü,, 'hiszékeny, félénk és határtalanul mohó lesz. ezért ha ,a tár-  ly  

sadalom azt akarja., hogy az ember valamilyen értéket jelentsen 

számára vagy legalább elviselhető legyen, akkor  a társadalomnak 

az emberből valami e  észen mást kell csinální, mint amilyen ter- 

mészeténél fogva és mint, amilyenné magára hagyatva, szabadon 

felnőne."  

pestalozzi ugy gondolta,, hogy a gyermek életének és kór- 

nyezeténekt valamennyi körülményeinek befolyása alatt fejlődik w  

változik; fialat alalr ~ 
 -  mondta ő. De Pestalozzi az ember for-

málásában a főszerepet az  emberre  vala szervezétt visszahatás-

nak tulajdonitotts ,, ezek a nevelésnek, melynek eredményeként a  

gyermekben az állati ösztönök elfojtódnak és kifejlődnek -az  iga--

zi emberi alapok, mintha természetében rejlenének." + 

• 

~ 

Vera Rotenberg; U. o. 
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Az erkölcsi nevelés alapjainak megteremtését megpróbálva 

r •. 	t ~ 	 , .. 	OA  . ,  Se 	indul  ki.  

Ennek értékes oldalát az jelenti *  hogy rámutat arra, "hogy a 

gyermek erkölcsi érzéseinek és fogalmainak fejlődése a saját 

magavégzett közvetlen aktív tevékenység alapján kell tökéle-

tesednie., pestalozzi helyesen mutatott rá arra, hogy előnyben 

részesiti az erény *  jótett, élő érzését*  mint a róla való be- 

szélgetést.."  

"Igyekezett fejleszteni a nép kisemmizett gyermekeinek 

erejét  +és emberi természetük képességeit", pestalozzi ilyen mó-

don  kívánt segiteni1- hogy bizaggi.taali, léteyásüket.,  nem fordul-

ya jótékónysági segitésért. "Az én módszerem, irta 1802-ben 

Stepf ernri közoktatási miniszternek  a. szónak valóságos értel-

mében a • -  e» 	"'' - 	s különösen megfelé  

16 arra, hogy jelentós mértékben fejlesszük a természeti adott-

ságokat a gazdagok kegyeitől függetlenül *  hogy lehetőséget ad-  

junk az embernek arra, hogy megtalálja önmagát*  hogy vezessük, 

segitsiik azért, hogy önmagában annyira eljusson a fejlődésben *  

amennyire képességei és a külső, körülmények megengedik."  ++  

pestalozzi mondása: "a szem - nézni, a fül - hallani, a  

láb - járni és a kéz - fogni akar. A név pedig hinni és szeret-

ni akar. Az én gondolkodni akar."  

A gyermekvédelemben mindezt egy itélet kapcsán,: igy feje-

zi ki pestalozzi a "Lénárd és Gertrudban" 
+4+  "szivesen elen- 

gednélek., - mármint a büntettest - ha hozzátartozóid elég fogé-

konyak lennének ahhoz,: hogy önszántukból és nem a kiméletlen, .  

¢ 	I.  m.:  Vera- Rotenberg. U. o..  

++ I,• m.  ;: Vera Rotenberg. U. o.  

++ "Egy itélet"t. Lénárd és Gertrud.I. 89. §. II. k. /204-2C5.o. 
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kegyetlen, iszonyatos büntetéstől való szörnyü félelem miatt 

követnének..;." 

Ahhoz, hogy  valóban  elengednélek, nem kellene annyi zabolát-

lan, erkölcstelen embernek köztünk lakniI - mondja. /Itt.a sza-

badgágelvonds elengedésének lehetőségéről, feltételéről szól, 

amely az emberektől., a környezettől függ.,/ 

Felhivással fordul az emberekhez; 

b, ti emberek! Mit mondjak  még? Szivem iránta érzett mély rész-

vét hatja át, és nem mondhatok mást, mint közületek senki se 

viselkedjék vele ugy, mint általában azokkal a szerencsétlenek-

kel szoktak, akik  a  hatóság kezébe jutottak. 

6 . , ti emberek! a föld lakóz, nem  viselkednek helyesen  ezekkel a 

nyomorultakkal; először részt vesznek tetteikben, életük játé-

kait játsszék velük, büncselekményekre ösztönzik :őket, esztelen 

szokásokat nevelnek beléjük, és a ,:bünös szenvedélyek magvait 

táplálják bennük. 

Amikor azonban boldogtalanokká lesznek,: és a hatáség kezére jut-

nak, elhagyják őket,, és nyomorukban ellenük cselekszenek, és 

ugytesznek, mintha nem ismernék őket és mintha nem játszottak 

volna velük pajkos játékokat, amelyek ezeket a szerencsétlene-

ket elpusztitották... - 6, ti emberek! akkor ezek a szerencsétle-

nek szívükben dühöngeni fognak kemény szivü fajuk juk ellen, megve-

tés, embergyűlölet és bosszuvágy ébred bennük, és tizszeresen 

aljasabbak lesznek, mint azelőtt voltak. 

Kedves emberek! én különben ritkán beszélek, , ős nem beszélek 

+ Igazságszolgáltatás : "Igazság és szeretet." /Lénárd ás Gert-

rud. 2.. rész. 5. §. IT. tc. 241. 1./ 
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szivesen veletek az emberi nemről, és más emberekről, mint az 

én nyájamról, de most nem tehetek másként, - az az érzésem, 

mintha 100 és ujólag több száz  a hatőság által megbüntetett 

bűnöző állna szemem előtt, és az emberek mindenütt olyan  mél-

tánytalanul és keményen bánnak ezekkel a szerencsétlenekkel. 

Szeretném felemelni hangomat és a föld népéhez kiáltani: 

Könyörüljetek ezeken a szerenc sétleneken; Szeretném felemelni  

hangom, és odakiáltani az alacsony kunyhók népéhez, . és azt 

mondani: Alacsony kunyhók népe, te.azt teheted ezekkel a sze-

rencsétlenekkel, amit a hatóság nem tehet - te ismét embert  fa-

raghatsz belőlük, te ismét kibékitheted őket önmagukkal és em. 

bertársaikka, - megelőzheted további nyomorukat és további 

bünözésüket, és kezednél fogva vezetheted őket,, hogy majdan bé.-

ké ben nyugodhassanak. 

Szeretném-odakiáltani és mondani a föld népének, amelynek 

keblében emberszív dobog..: "Istentisztelet és ember szolgálata 

nem nagyobb és nem nemesebb, mint az, a jóság, amelyet azon em- 

berek iránt tanusitunk, akiknek - büneik által eltévelyedetten,. 

szégyenükben leal.acsenyitva ., büntetéstől elvadultan, erőszakkal 

tönkretett természetük és feldult életük helyreálli Iására még . 

több kiméletre, emberies bánásmódra ős szeretetre van szükségük,,. 

mint a legsulyosabb betegeknek."  



+ 

++ 
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F'r aser angol pszichológiai szakértő azt nyilatkozta .egy 

alkalommal a fiatalkoru bűnözés jelenlegi helyzetéről:, hogy

"propagandánknak elsősorban nem az ember értelmére, hanem lel- . 
xivilAgAra  ős ézzama?e, kell hatnia!" v 

Ez különösen igaz lehet, ha elfogadjuk azt, hogy a fiatalkori 

biinözés rendszerint a kialakuló személyiség egy epizódja,  egy 

megnyilvánulása; nem állapot és nem végkifejte a  fiatalkori 

bünözést ;csak,: mint a váltakozó külső vagy belső ingerekre és 

helyzetekre adott. ?mik L.r -$ :l st lehet felfogni, még ak-

kor is* . ha ez a bünöz .és valamely megálapitható ideg- vagy el-

mebajra vezethető vissza. A fiatalkori büntettet, de a fiatal- 

kori antiszociális magatartás tartalmát is mindig további él-

mények alakítják ki,... a fiatalság, a bünözésével mindig vala- 

milyen 4" 4.4* 

P „ ► l p. a 7  a fizikai fejlődés és erkölcsi növekedés 

közt szoros kapcsolat van.,, ez nagyon értékes tanitása; törekszik 

arra., hogy áz em:berákben egymás iránt kinevelje a hatékony sze-

retet. 

A "mul.t" és a "jelen" felismerése látszólag azonos, de 

Pestalozzi erkölcsi nevelése szoros kapcsolatban van a vallási 

Dr'. Kőkai János: Hozzászólás a "pedagógus vélemények a fia-

talkori bűnözés jelenlegi helyzetéről"cimü cikkhez. Belügyi 

Szemle.,, VII. 1969.. 1. sz. /63-65. old./ 	. 

Armand Mergen;: Pszichiátria .és bünözés. Kriminalistik; .kivo-

natos közlés 1969/1.. sz.-b61. Belnyi Szemle,, VII. 1969. 

5 :. sz. /125 .. old ../ 
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neveléssel, - irja Vera Rotenberg. + "A kereszténység sajátos 

értelmezésével kapcsolatban, melyet az erkölcsi alapok fejlő-

désének tartott - Pestalozzi kijelenti, hogy ő az istent "kö-

zel kereste ahhoz a helyhez, ahol az emberek kimondják az egy-

más iránt érzett szeretetüket..." 

Popper Péter  ++ nagyon találóan foglalja össze a fiatalkori bü-

noző pszichológiai problémáit. Megállapitja, hogy a civilizált 

társadalom növeli a pszichés veszélyeztetettséget. Szerinte, a 

társadalom saját nevelési és egyéb állapotának fejlődése dönti 

el, hogy ebből a veszélyeztetettségből, mint lehetőségből, 

lesz-e realitás vagy sem. 	. 

Nehéz bizonyitani, hogy a bünöző személyiség fejlődése 

következtében rendelkezik-e ".&z5 ié1i s tudattal_". Az már bizo-

nyitott,_ hogy a csecsemő nem rendelkezik ezzel. Az átr vglhető- 

ben nem hihetnénk, ha szociális tudata lenne a világraj.ött 

gyermeknek. A kisgyermek szemlélete "én-központis". Elsősorban 

családi hatásra, fokozatosan jelentkeznek nála a szociális tu-

dat kialakitására utaló jegyek. Igen jelentős szerepe van ebben 

a gyermeki szociális tudat kialakulásában az un. 

  

ek. Antiszociális személyiség 

 

:e 	 -± 

  

kialakulásához vezethet, ha nem alakul ki respektábilis 

személyiség, a 1.övetelm4rly nPlküli szeretet,  illetve a 

rideg, brutális bánásmód következtében, vagy nem a társa- 

dalmi,, erkölcsi magatartási normákat közvetiti a gyermek 

számára4  hanem annak ellenkezőjét. 

++ 

I. m. Vera Rotenberg; U. o .. 	. 

Beszámoló Popper Péter: "A bünöző személyiség pszichológiai 

problémái" cimü előadásáról. Belügyi Szemle. VII. 1969. 2. 

/48.. old. / 	 . 
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"Nem beszélhetünk a bünözésről, annak okairól és megelő-

zéséről addig, arcig nem vesszük figyelembe mindazt, ami a bü-

nözőt mint szociális lényt és személyiséget jellemzi,"  - irja 

A.. B. SzaharQv. 
 + ~ . 

Olyan törekvések is vannak, hogy a bünöző személyiségét kizá 

rólag meghatározott társadalmi viszonyok és kapcsolatok ösz-  

; szességére vezessék vissza, megtisztitsák minden szubjektiv- 

től,. "belsőtől", elsősorban az összes pszichológiai és fizio-

lógiai ismertetőjeltől, bár ezek szoCL1s jelentősége közis-

mert.  

Semmilyen tiszta biológiai gyökere nincs a bünözésnek,  - 

irja Szaharov. Mint tudatos viselkedés aktusáról van szó, - 

ahogy Popper is elmondja - melyet törvény szabályoz, tehát fel-

tétlenül szociális jellegű. Az ember egyedi tulajdonságainak 

strukturája adja a bünöz.és alapját, ebben a biológiainak is 

van jelentősége: A bünöző személyiség is meghatározott társa-

dalmi hatások, kapcsolatok, viszonyok terméke. De a szociális 

hatások mds és más természetü alapra hullanak, ezt az alapot 

figyelembe kell venni. Bárm  ' yen_ fontosak is legyenek a neve  

- . 	 • 

 

It -  

rata és 4rzései fe j,lődésében,, ser  

     

 

.-  - 

   

  

• 

 

     

     

• ..  

A pszichológia nem tesz különbséget a tisztán szociális  

erkQlesi tulajdonsí k ,  /becsületesség, bátorság, gyávaság, jó-

ság, irigység, stb./ és jeli emvoné.sok•  /bizalom, gyanakvás, op-

timizmus, hatalomvágy/ között. De míg az elesőket teljesen vagy 

+ A. B. Szaharov,A_bünöző személyisége. XI. 1968. 12. sz. 

/127. old./ Kritika.  
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főleg a nevelés, a környezet hatása határozza meg ;  azaz szociá-

lisan szerzett tulajdonságok, a második csoport világosan hor-, 

doz valamilyen természeti elemet ;  bár szintén kapcsolatban van 

szociális hatásokkal: Végül az,olyan jellemzők t  mint a nem ;  az 

életkor , az alkat, szintén befolyásolják az emberek viselkedé-

sét. 

Az egyéni bünöző viselkedés-mechanizmusának alapvető ele-

mei a  szükséglet - mint minden tett mozgatója -, a motívum mint 

a szükséglet kielégitési -módja: 

Igy dolgozatunk is, eddig ., részletesen bemutatta mindazt, 

amii a fiatalkoru bünözők,. veszélyeztetettek, mint szociális 

lényeket és személyiségeket jellemzik , . a szóbanforgó témával 

kapcsolatban. 	 . 

eek után bemutattuk az okokat, nem a teljesség igényével,-  - 

hiszen külön téma is lehetne  pestalozzinál az alkoholizmus rom- 

boló hatásának felismerése., ellene való harc és törekedtünk a 

"prevenciós nevelés" kérdésének elemzésére Pestalozzi munkássá-

gában. 

3. A nevelőmunka célja és fontossága  

Pestalozzi nevelési elgondoló-ai először is a bünözők ne- 1  

vp14s4nek' c41 jAhan  fogalmazódnak meg. Ezeket két műve tükrözi: 

gummel megbünteIAs ében,  és az előzőekben már idézett Arnernek  

       

szakvéleményében.  

   

'" 	• • 

 

.Z.7 , 	:° • 	
- 

 

 

• . - • • 

   

      

       

+ Pestalozzi Válogatott Müvei.. 1./263-267. és 283-284. old./ 

Lénárd és Gertrud I. részének 77 ,. ás úg: §.-ai. 

++ L.: Előbb! 
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Az utóbbi nem  elégé ismert még hazai körökben. /Arner szemé-

lyében Pestalozzi az uralkodóhoz felterjesztett reformjavasla-

taiban foglalkozik a bünözők nevelésének céljával. - Arners 

Gutachten über Kriminalgesetzgebung./ 

Dr. F.  Zeigner elemzi ezeket: "A helytartó büntetése 

szimbolikus tett. Az ember tiszta érzésének a gaztettől való 

ifIzAnvpdAsát  akarja kifejezésre juttatni.. Ezzel adva van a  bü 

nözés fUggéséről, a külső tényezőktől és a közösség állapotáról 

szóló tanitás szükséges kiegészitése... A tett mély megértése 

és a tettessel szembeni szerető magatartás nem zárja ki a meg-

büntetést, az utálatot tükrözd nyilatkozaital, megkövetelik, ha 

az igazat teljes bizonyossággal meg lehet különböztetni a nem 

igaztól. 

= 
scaLLSAlglematal÷  amelynek a  büntetés következményei. Amer  

szakvéleményében Postalozzi a régi értelemben tér vissza az  el-,  

riasztásra. Szerinte az ütést,Virgácsot t  szégyent, éhségett  

rossz ételt  nom lehet egészen nélkülözni. Itt azonosul gondol-

kodásában ismét a büntetés fogalma a szenvedni engedéssel és,a 

fájdalom okozásának  fogalmával.  "A börtön öregeink gondolatában 

bUntetés volt, ás naponta egyre inkább feltanik . nekem, hogy a 

bünösök durva psztáIyának büntetését meg kell hagyni." 

. Lényeges sajátossága pestalozzi nevelésének,- hogy a bün- 

 

nem szerepel a büntetésről alkotott fogalmában. Se 	* 

 

A bünözők társadalomba való visszavezetés6hez a nevelés segit-

ségével el szeretné érni i  hogy a bilnöző késznek mutatkozik arra t  

Jubileumi Kiadás.  VIII. 157. Idézi: Dr. F. zeigner. 
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hogy alávesse magát a'nevelésnek. + 

Tehát 4 navc?l tusa eAl ja Pestalozzi szerint mindenekelőtt a jogos  

büntetés  marad. Arner véleménye szerint, ezért a büntetés az  

eszköz ahhoz, hogy a bűnözőt visszatéritse kötelességérzetéhez  

és.mindahhoz, ami. szép, nemes és jó.. ++ pss.z.ehasonlitja a szabad  

neve1P9t  a szabadságelvonás alatti neveléssel.. Az eltérés abban  

van - mondja pestalozzi - ,  hogy a foglyot 4kluaZALiii4 arra,.  

hogy a pedagógia területére menjen t  mert a börtön is pedagógiai  

területhez hasonló: Amer' 	ez az eszme lebeg.  

- követeli  

határozottan. 

A nevelés  fP1ad t ,  hogy az ösztönök egymáshoz és a lélek  

egészéhez való viszonyában megszüntesse a kuszáltságot, a zür-

zavart. Célja, hogy a bűnöző embert a közösség hasznos, megbe-  . 

csült tagjává tegye, becsületérzést és önbeesülést mélyitsen el 

benne.ALfogolyban a bünözéssel szemben iszonyatot, a rend iránt 

szeretetet,:  a törvény iránt tiszteletet váltson ki.  

Szinte pestalozzi,szemében az egyetlen külső -eszköz ezen célok 

elérésé érdekében  

       

 

_ 	.. 	 ... ~ 	S.Q,'•.  

   

.-4  

 

       

        

 

és s  ielyben azokat saját . 

Ha a fogoly az igazságosságot ugy  maga i,S gLeg tudja  valQsitBYxi , 

éli át, hogy az érték, akkor az államnak a törvényhozásban., min-

denekelőtt a büntetés-végrehajtás módszerében igazságosnak kell  

lennie. A beintetés végrehajtásában az •akarattól az ember önérze-

tének kiméletéi kell eljutni.;_ ha az a cél,' hogy a fogoly ember- -

társai előtt megbecsülést vivjon ki magának. Az egyes emberek  

+ Seiffarth-Kiadás. V. 426. idézi Dr. F. Zeigner.  

L. még: Dr. Pál LáLzló: Ip.. m. Pestalozzi kriminálpedagógiája. 
 

++ Jubileumi K. VIII. 161. U. o.  
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emberiessége feltételezi a törvényhozók és a törvény végrehaj-

tóinak emberiességét. "Ahol a törvényhozás magaslatáról embe-

riesség sugárzik a nép közé, ott szelid jóság általában ébred 

a polgárok csendes kunyhóiban." + 

Majd igy kiált fel .: "És népek apái '!Ha törvényhozástok az 

emberiség érzéseit felhőborit ja szigorával, akkor törvényeitek 

tiz büncselekményre ösztönöznek egy helyett,.. amelynek •aztán vé-

get vetnek." ++ A példásjóságtól várja pestalozzi a legnagyobb 

hatást, mivel meg van győződve arról:, hogy minden emberben, 

amint a rosszra képes, ugyanugy a jónak is megvan benne az alap-

ja.s ugyhogy jósággai rezgésbe hozhatók benne a j6 hurJai. +++ 

"m4ertel Pylsc gee1 nem kdpezdink ernberiesfsggt,"  ++++ - fanit ja 

pestalozzi. Igy eljutott a halál- ős testi büntetés elvetésé- 

hez. 	 . 

Azt javasolja, hogy a nevelés célja megvalósítás ának, a 

büntetésnek hosszu ideig kell tartania. "Egy i, de teljes. 

világ"-ban hajtsák végre a "beintetést",, ahol a büntetett előző  

uj  életet. kezdhet. Itt. dol- 

gozhat, "levegőt szivhat% igazságot, szorgalmat.,, belátást kell. 

mutatnia." +++++ 	 . 

Nagyon időszerű még az a megállapitása,. hogy e. család is tulaj  

c nrtk¢_pp .Pr - Peciseyg si ter10-et-  Fogadják be a büntetett embert, 

if jut, munkaadója családjába., hogy itt a munka mellett t  a ház- 

+ 	I. m. : Dr. Zeigner. U. o.; Seiffarth kiadás._ V. 422.  

++ 	I. m.: Dr. Zeigner .. U. o.;; . Seiffarth kiadás V. 362. 

+++ 	I. m..: U. o. Seiffarth kiadás. V. 363. f. 

++++ I. m.: U. o. Seiffarth kiadás . . V. 432. 

+++++ I. m.: U. o. Jubileumi kiadás. VI.II• 161. 
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tartás ölén bizonyos őrömöt és szeretetet ., kíméletet  és fel- 

üdülést  élvezzen ,, ami  azután meginditja szivét ., és ilyen hely-

zetben könnyen megjavulhat.+  

Végül F. Zeigner szavaival élve "Pestalozzi bűnügyi pe-  

dagógiai gondolataival való foglalkozás közben a legbehatóbb  

élmény látni, hogy  

getéséi.e 'z.  Nemcsak a halálbüntetésről, hanem a büntetés mérté-  

kének kérdésérői való fejtegetésében is messze felülmulja ko-

rát, miközben a szRhadság.reménye  a legfontosabb eszközök egyi-

ke ahhoz;: hogy minden nevelői munka alapkövetelményét ., a javu-

lási szándékot a fogolyban ébren tartsák. Pestalozzi "börtöne" 
 

számára progressziv büntetésvégrehajt .ást tervez, ,  vagyis "a sza- 

~e +~ meg.  

Napjainkban már a jogtudományok területén is az emberib-

bé válás  folyamata figyelhető meg. / "Szigor és humanum,i' ---A-mó-  

őnsitott  zrK-ban.: 1971; és az örökbefogadást. szabályozó uj ren-

delkezések; stb./ A pArtfggói felügyelet  első megszervezése 

még csak nagyon kezdetleges, hiyaI sia.V4aaaa„lenne égetően szük-

séges, jogi, szociológiai, pszichológiai, pedagógiai területen,  

a bünözés megelőzését is szolgáló hivatásos intézmény kialaki- 

tásával egybekötve.: ±++. 

Tulajdonképpen pestaloz 'zi általános pedagógiai, elveit al-

kalmazta ebben a "speciális'pedagógiájában".-A :helyes., rendszéres, 

U. o. VI .. *130.  	
. 

I. m.,; U. o. Jubileumi Kiadás. NaII. 64.  

Vermes N(iklós:: A szociálpolitika szerepe  ,a bünözé .s elleni  

harcban. 	' 

I. 'm.;  Valóság,  XV. 1972. 3. /1-7. old./ 	-, 	, 	- 
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társadalmi életben való közvetlen részvétel által kell a fog-

lyot egyéni, helyes életre képessé tenni. A nevelés világának 

teljessége lehetővé teszi az egész ember szükségleteinek kielé-

gitését és minden benne rejlő müvelődésre jogosult erő kibontako-

zását. Eközben a foglyok egyéniségéhez kell mérni a büntetés 

végrehajtásának módját. Mindenekelőtt el kell ismerni különle-

ges képességeit és jártasságát,. hogy azok kifejlesztésével olyan 

helyzetbe kerüljön,, hogy saját munkájával tartsa el magát. 

A beintetés végrehajtásának lényeges része és ezzel együtt a 

"szegénység" leküzdésének leghatásosabb eszköze a  hivatáskép-

zés." 

Az,  előzőek alapján valóban korszérű,,. "nek linkvaló"' pests- 

lozzz, javaslatai még ma sem valósultak meg:,. pedig égetően fon-

tosak lennének társadalmi méretekben.' 

...:Ne nevezz senkit boldognak halála előtt, mondák az 

öregek,,; én pedig azt mondom, ne dicsérd senki bölcsésségét és 

erényét,,: mig nem látod, miképpen gondoskodott gyermekeiről, s 

miképpen feleltek meg az utóbbiak atyjuk érettök való gondosko-

dósának. 	- 

♦ I. m. .: U. o.  Jubileumi Kiadás. VIII. 64. 

++ pestalozzi; , Schweizerblatt ,; II./179. old./ Közli Zsengeri 

Samu pestalozzi Válogatott Munkai -ban:. Bp. 1882. /129. old./ 
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4. ,  A "szigoru, de emberséges bánásmód elve" a bünözők neve-

légiében 

Széleskörűen vizsgálta Pestalozzia bánásmód  kérdését. 

Hangsulyozza, hogy minden mozzanatában a büntetésnek érvénye- 

süljön a pedagógiai tartalom, a nevelési célt elősegitő bánás-

mód: 

Egész pedagógiájában kiemelt jelentőséggel bir; "a szeretet,  a 

jóság,   a . bizalom,  a segiteni.akarás"  szükségessége.. Gyermekvé-

delmi munkásságában izzó hévvel krdeti , ahogy már idéztük ezt 

kiáltványában. 

Különös érdeklődésünkre tarthat számot pestalozzi állás-

foglalása a testi feniyitékről, ,  Heix ich Walther "Pestalozz  " 

című  kr nyvé_ben + sajátos módon, alapvető forrásokból /zömében 

sohasem publikált kéziratos hagyatékokból/ meríti anyagát, köz-

tük a testi fenyitékről szóló eszméit is. 

A holland Lausanne-i syndikus keserü szemrehányást tett. 

neki, mivel az egyik yverdoni nevelő, von Muralt, pofonütötte 

fiat. Pestalozzi kijelenti, hogy intézetében elvileg elitélik 

a testi büntetést. Azonban hozzáteszi, hogy konkrét esetben - 

kétszer annyi pofon jobb lett volna. Válasza a tiszta elviség- 

nek és az elvek merevségtől való egészséges mentességnek figye-

lemre méltó példája: 

„' - Uram! megengedi, . hogy hozzátegyem :. Barátom!trzi, hogy 

milyen erősen kellett engem legutóbbi levelének érintenie. 

+ Heinrich Walther: Pestálozzi.. Nuch unveröffentlichten Brie-

fen  an Elterri und Erzieher A. Henn Verlag. Ratingen, 1956. 

Pedagógiai Szemle ismertetése. 19 58. /757• old./ 
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Olyan tényt közöl velem, amelyet nem tudtam elhinni. Már régen 

Teljesen elveink ellen van 

és házunk rendje ellen való, hogy egy gyermeket megüssenek. 

Minden szülőm bizonyságát előteremthetem - 150 gyermek szü- 

leit -, hogy házunkban az elvek olyan liberalizmusa ,, hogy a 

gyermekhez való viszony olyan szivé .lyessége, a velük való bá- 

nősmód olyan  javulása uralkodik, amely teljességgel ellentét-

ben van a harag kitörésével, a - brutalitással és a vadsággal .. . 

De ön . azt mondja ., hogy az eset mégis megtörtént .. Nem ta-

gadom, . sőt fájlalom, hogy megtörtént. Az  esetet - ahogyan ön-

nek-előadták - némileg eltulozták.. Megbocsátok a gyereknek, jól 

tette, hogy panaszkodott. Az ember nerc szereti, ha felpofozzák. 

Miután azonban minden értesülést beszereztem, megengedem magam-

nak hogy megjegyzést tegyek a gyermekről. 

Semmiképpen nem segédtanitó,, aki az ön fiát néhányszor 

megütötte. Muralt volt az, aki joggal tekinti helyzetét ugy, 

hogy birja minden szülő bizalmát ,, akik gyermeküket az intézet-

re bizták. 	 . 

Bizonyos, hogy nem volt igaza, amikor megütötte, mert 

megállapodásaink tényleg szemben állnak az ilyen eljárással .. , 

Ha azonban az akkori körülmények között kétszer annyi po-

font adott volna neki, még szivből hálásaknak is kellene len- 

akaratnak olyan 

9 

ha valaki atyának érzi magát,- és olyan igaz és jóindulatu, mint 

H. Muralt, aki valóban gyermekei atyjának érzi magát -, akkor 

kétségtelenül meg lehet bocsátani, hogy néhány pofont adott 

egy gyermeknek,; aki odáig vitte az ellenszegülést,. komiszságot 

és rosszakaratot.. Megróttam 	korholtam H. von Muraltot, belső 

mink érte. Van a 

     

u ' • _ . • • . 
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magazgazdisigAggLealexidze is mivel ez az eljárás megszegte meg-

állapodásainkat, azonban csak dicsérni tudom ezt a derék és  

jótékony haragkitörést, amelyik őseinknél olyannyira általános  

volt az ilyen rendkivüli esetekben. Évek multak el anélkül,  

hogy hasonló eset adódjék. Tanuk tömegével tudom ezt bizonyi-  

tani. Röviden az eset megtörtént, a gy-rm k  nem  káros  t a 

     

^  Id ~ . 	• 	- 	d.~ _ 
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igazé .'- 

A levél is jó példája annak,. hoÉ:,y amikor a szülők számá-  

ra fájdalmas megállapításokat k ell•közölnie.: végtelenül tapin-

tatosak és ugyanakkor kérlelhetetlenül tárgyilagosak. "A szia  

héroszának és a felelős pedagógusnak mesteri alkotásai n "- irja  

H.  Walther.. ±  

A.,testi fenyitékről szóló eszméinek kivetitése a gyermek-

védelemben: "Azon pedagóg'_iai elv, hogy valamely gyermekserég  

szellemét és szivét csakis jó szavakkal kell vezetni, ugy hogy  

a testi büntetés nyomatékára szükség; se legyen, alkalmazható  

szerencsés gyermekeknél, szerencsés viszonyok között -; de  

sz_eny koldusgyermekeimnél,,  kik korra nézve annyira különböz-  

nek egymástól ., kikben annyi rossz szokás  meghonosodott; .  és te-

kintettel arra, .  hogy egyszerű eszközök által biztos  és zyors  

hatást kellett biztositanom, hogy valamennyinél célt érhessek:  

a testi büntetések hatása valami nélkülözhetetlen volt.."- ++ 
 

++  

I. m.: H. Walther; U. o.  

Ebenspanger dánas: pestalozzi, ,  a szeretet apostola,. Evangé- 

likus Népiskola. 8. 1896. febr. 2. sz. /43. old./  
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5. A munka bevezetése és  az alkalmazása a büntetés végre-

hajtása során 

Döntő jelentőséget  szán  pestalozzi az elitéltek nevelé-

sénél a munkának.  "A munka megelőzi az un. "cella-tétlenségn o ' ,  

fizikai és pszichológiai ártalmait; ugyanakkor olyan lehetősé-

get teremt, amelyben a nevelés sok irányban kibontakozhat. 

Külön figyelmet forditott a munkanemek megválasztására. 

Rzadazereeen. ajnazdeaadaag,2,i da_ipari  szakmák  alka1mazásá jn. 
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betőzégét felvetette 

Pestaloizi hatásának tulajdonitható, hogy Svájcban - Witzwil-
- 

ban - kisérletképpen létesitettek egy  büntetésvégrehajtási  me-

zőgazdasági javitótelepet. /Ezta börtönt illetve mezőgazdasági 

objektumot 1895-ben szervezték  meg.. Vezetője Otto Kellerhals 

volt, akinek pedagógiai nézeteiben Pestalozzi hatása fedezhető 

fel.  ő elve: az elitéltek szociális segitése, az anyagi alap 

megteremtése és az erre épitett gielel fom1e, a szabadságvesz-

tés-büntetés ideje alatti munkáltatás által./Ez az uj büntetés-

végrehajtási forma bevált; azóta az egész  világon  elterjedt, 

I. m.: Dr. F. Zeigner és dr.  Pál  László nyomán. A munka be- 

vezetésének .U,rténete, a shlavenheimi börtön példája, a 

Lénárd ás Gertrud IV. részében. 2. kötet. /651-652. old./ 
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és jelenleg is több ország alkalmazza" 

6. A segités  módjai  büntetőjogi reformtörekvései é .s mai 

aktualitásuk 

Élete alkotyán megszervezett egy "második  szegényintéze- 

tet"„ Clindyben. Maximálisan előtérbe helyezte a .171tásk49-  

	 a n41(41444p44.a.  Levelei, amelyek  ebbe a kései kiérle- 

tébe nyujtanak bepiliantástk  mintha  másfél  század távlatából, 

a bennünket, foglalkortató kérdésekre adnának választ 

'Amióta'Clindy az enyém, egyre világosabb, hogy a jó ne  

       

_ 

 

  

- 

     

         

semmint tudásukra ás ismereteikre. Az élet alakitja a képessé-

geket, amelyekre szükségünk v:in, a  tudás éppen  csak jelzi, hogy 

mik is valájában...- 

Hogy valamely elszigetelt tevékenységnek a  befolyását va-

lamelyik képessOgUkre meg tudják itélni, ahhoz olyan pszichold-

giFii mAlyAégre yap szüks4e i  amelyet még a legjobb tanitönál is 

ritkán  lehet  megtalálni.  A természet azonban segitségünkre jön, 

ha az életet ás  nem  a tudományokat tesszük meg tanitási eszkö-

zeink  alapjául.  Az élet képességeink összssségét  veszi ,  igény-

be, sőt arra is kényszerit bennünket, hogy bs'zhang,zatosan hasz,-; 

pAljak  őket. 

Pl.: Nr - évvel ezelőtt a törvénysértő .gYarmekkoruák nevelői  

     

hoztak létre, Tadzsikisz- 

 

• * 	I 	_ 

   

    

tán fővárosában, Dusanbeben. Érdekes még itt a "bizalom iga- 

zolvány" bevezetése. /"Javithatatlanok" 	Cnymhik 

1969/1. Belügyi Szemle. VII. 1969. 5. /119. old./ 
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A Clindyben folyó nevelés, mivel a gyermekek oktatás köz-

ben, reggeltől estit dolgoznak, .és a háztartás minden ágában 

igénybe veszik őket, ebből a szempontból rendkivül fontos. 

Ezeknek a gyermekeknek végtelenügy; elevenebb még az intellektuá-

lis oktatás szempontjából is, mint mindazoknak a gyermekeknek 

a szelleme, akiknek a kezét nem foglalkoztatják. Egészen vilá-

gosan megmutatkozik, hogy az erők összjátéka, azoknak a fogla-

latosságoknak az  összjátéka, amelyek a szivet, fejet és keze t . 

egyszerre müködtetik, nagyobb hatással van az ember általános 

kulturájára, mint a legkifinomultabb oktatási eljárás, amelyek 

erőinknek egyes részeire lift ak, még ha az kifejezetten erkölcsi 

vagy szellemi  is.  A nevelésnek az embert a maga egészében kéll 

megragadnia. . " - 

Különös mé egséggel ir három fiatal barátnak 1809-ben, pályá-

jának egyik legsikeresebb korszakában, akik Lipcséből érdeklőd-

nek nála,. nogyy:elfogadná-e őket tanitványainak: 

"Mit sem érnek mindazok a tanulóévek, amelyek nem nehe-

zek. Hozzátok meg az áldozatot, amelyet az emberiségért 

adni készek vagytok, komoly  ős szabad akarattal .. Ne re-

méljetek mellettem érzéki kielégülést nyujtó pályafutást - 

azonban biztossággal számitsatok szellemileg felemelő 

környezetre." - 
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"Vizsgáljatok meg mindent, tartsátok meg a jót,  

s ha valami jobb érik meg bennetek, azt 

csatoljátok ahhoz, amit nektek igazán 

és szeretetteljesen nyujtani ipsrkodtam. - - 

Pestalozzi: I-iattyudal   

n n íi la tit/  

PTLI  

I. A nevelés szociális forradalmának megindulása gy ~.korla- 

tilag hazánkban  

"Pestalozzi nevelőmunkájából áradó átalakitó erköl 

cci 

 

erőt mindenhol megérzik." irja róla Kemény Gábor"g zü-

richi polgár" cimü cikkében. + 

Igy hazánkban is "már nagycn korán voltak nivei és csodálói", 

követői, az un... lelkes magyar peetalozzisták vagy pestalozziá-

nusok. 	 . 

} Kemény Gábor: A zürichi polgár. Embernevelés 2. /1946./  

1-2. sz. 13-24. old.  
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A róla szóló magyar bibliográfiák jelentékeny felületre kiter-

jedő hatásáról beszélnek. + Gyakorlati lángelméjének és hazai 

kortársakkal való kapcsolatának, viszonyának megismerése, ha-

tásának bemutatása számos segitsé;et adhat az előttünk álló 

fel datok megoldásában. 

Időszerü ujra, példa több szempontból.  Igy ir erről Kiss 

Árpád már 1946-ban: 

El kell tudni tüntetni a gyökértelenné vált gyerme-

kek korai kiábrándultságát és a sokszor f4 jón jelentkező nagy 

közömbösséget a békés élet szebb igéreteivel szemben, vissza 

kell adnunk a szabadságba,. a biztonságba,. az emberi méltóságba 

+ Néptanitók Lapja: 7. /1874./ 11. sz.. 170. old.: Könyvismer- 

tetés - Kiss Áron: Adalékok Magyarország nevelés- és okta-

tasügyi történetéhez.. Bp. 8374. 

- A Magyar pestalozzi bibliográfia. Összeállitotta Kemény 

Ferenc. Megjelent a  Magyar  pedagógiában. 1927. /100-114. 

old./ Ugyanitt Szelényi Ödön: A legujabb pestalozzi iroda-

lom. /114-123. old./ 

- Pedagógiai Encyklopédia. Szerk.: Verédy Károly,. Bp. 1886. -

- Kornis Gyula:. A magyar müvelődés eszményei 1777-1848. 

Bp. 1927. II. 73-74. old. 

- Kornis Gyula: Magyar Pedagógia 1927. pestalozzi öröksége. 

- Dr.  Zibolen Endre: Embernevelés és ipari képzés pestalozzi 

pedagógiájában. Kandidátusi értekezés.: "Kitekintés." 

1964. /301-313. old./ 
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vetett hitüket, jóvá kell tennünk mindazokat az erkóicsi káro-

kat, be kell gyógyitanunk mindazokat a mély sebeket, melyeket 

a háborus élet durva és embertelen élményei ütöttek a fiatal 

lelkeken, belesodorva őket is azokba a harcokba, melyek a fel-

nőtt élet talán legnagyobb válságának kirobbant kisérő jelen-

ségei voltak. Pestalozzi minden nagy szervező képessége, áll-

hatatosan egy célra irányuló élete és nevelői alázata kell ,. 

hogy áthasson minden magyar nevelőt, ha ennek a problémának 

magyar részét csak elfogadható eredménnyel is megoldani pró-

báljuk, ha sulyt helyezdnk arra, hogy minél kevesebbet hárit- 

sunk a jövőre mindabból, aminek elkerüléséhez a mi nemzedékünk 

gyengének bizonyult. Ez az oka p s . _l o z időszerül  ;:ének itt 

és most  először.  

Példa más szempontból is. Max  1927-ben megjelent megem-

lékezések sem tagadhatták, hogy Pestalozzi géniusának korszak-

alkotó erejét a nevelésügy szociális szellemmel való megitélé-

sében kell keresnünk. A müvelődés mindenki számára hasznos jo-

gáért harcol egy életen át: minden tettének és gondolatának- ez 

a kiindulópontja és ez a vége.. Ezért örök és prcgressziv  irá-

nyu a hatása mindaddig, ameddig az emberiség élete elemi embe-

ri jogokért folytatott  harcokban, ellentétes érdekek állandó 

dtközésében őrlődik fel és merül ki. Ezért időszerü nekünk ma-

gyaroknak ma, uj életünk első zökkenőinél, hiszen évszázadok.. 

óta talán most jutottunk el ahhoz, hogy szembenézzünk azzal, 

amit Pestalozzi már magától értetődőney talált." + 	. 

+ Kiss Árpád: Pestalozzi núzánkban: Embernevelés 1946. 

1-2. sz.. 27-29. old. 
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A hazai követők Pestalozzi müködésébŰl felfogták a be-

lőle uradó humánus és ezpcilikta szellemet, felismerték ilyen  

irányu müködésének is a remdkivül nagy jelentőségét .. Különösen  

áll ez "gyermekanyaga nevelésére."  

Szükséges a jövőben valamegnyi . fellelhető dokumentum  

nyilvánosságra hozása, eszméi hazai hatásának, kortár;;akkál  

való kapcsolatának, gyakorlati példáján ak teljes megismerése...  

csak igy válhat igazán, a szó teljes értelmében időszerűvé.  

Ez a fejezet csupán szerény hozzá járulás i agyarorszái hatá-

sának kialskulásához, de sejteti azt a mérhetetlen nagy kuta-

tási lehetőségiet ,  mélyet folytatni érdemes ebben a témában  

tovább is.  

• 

1. "Sze ,~ r~ykérdós" -"szegényügyi  é 	": *  ~ 	 g nyiig,,yi-adminisztráció  

A hazai gyermek- és ifjuságvédelern történetében az 

un. "szegény-:igy" időszaka az intézményes és állami gyermek-

védelem előtti szakasz. A hazai első kezdeményezések., s. gyám- 

ügy kialakulása, az első árvaházak alapitása Stb., nem meritik 

ki a gyermekvédelem fogalmát, mindez az un. "szegényügyi admi-

nisztráció  volt. Ezt az u elj .árést " értették nálunk is, év 

+ Dr. Veczkó József: Gyermek- és ifjusá védelem. Tankönyvki-

adó. 1965. /5-12.. old./  

Dr. Ágoston Gyrgy; l'eveléselmélet. Tankönyvkiadó. 1971. 

/230. old:/  

Katholikus Szemle 1891. V. évf."A szegény-ügyről". /552. 

old./ 
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századokon keresztül, sz elhagyott, a nyomorék és a biinöző 

gyermekekkel való gondoskodáson. Igy a 19. sz. utolsó évtize-

ddig szervezett RyerAlayA: da_leallal e&yaltalán nem beszélhetünk  

Mkaayarországon.  

Az 1891. évi Katholikus Szemle egyik cikke részletezi a "sze-

gény-ügy" kialakulását sz osztrák tartományokban, igy hazánk-

ban is; 1./ Szegény orvosok, ingyenes gyógyitás; 2./ Szegény - 

jog; 3./ Szegény - iskoldk; 4./ Szegény - adó/Anglia volt sz '  

első  a 17. sz. közepén/; 5./  Szegény  - telepek vagy gyarmatok; 

6./ Szegény  intézetek  1782-1785.  években  az osztrák tartomá-

nyokban; rendeletek és utasitások ez 1784-, 1788-as években; 

udvari rendeletek sz 1796., 1813., 1824. években. 

Végezetül szól sz 1871.XYII1. t.o. 131. §-aról t  amely a "sze-

gény-ügy"  irányitását a közégekre ruházza. 

A gyermekbántalmazás, elhagyasuk és elhanyagolasuk, tes-

ti fenyitésük, valamint a szegény, árva, kolduló,  vak, béna, 

szellemileg fogyatékos gyermekek stb.-k társadalmon kivül he-

lyezése, perifériára szorittisuk egyidős az emberiséggel, ahogy 

az I. részben igyekeztünk erről részletes képet adi. Igazi 

cél volt tulajdonképpen, hogy megmentsék a  pusztulástól az 

ilyen gyermekeket, de egyben társadalmon kivüli helyzetük is 

fennmaradjon. 	Az "árva, elhagyott, házasságon kivül született 

Dr. Veczkó József,: Gyermek-  és  ifjas gvedelem. U.0. 

Dr.  Ágoston György:. Neveléselmélet. U.°. 

Járó Miklósné: Adalékok a korai gyermekvédelem tbrténetéhez 

a II. világháboru küszöbéig. aPI. 
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un. "törvénytelen gyermekek" teljes számkivetettaégben, törvé-

nyen kivül éltek, az egyes egyházi szervek csak egy részével 

foglalkortak jótékonysági alapon; a községekben sz un. "sze-

gény-ügy, szegényellátás"  keretében.!'  A források szerint a vs.- 

gyonos árvák  ügyét  1711-ben kiadott királyi rendelet szabályoz-

za, évtizedekbe telt, aiiig végrehajtották. Az 1724. évi kirá-

lyi rendelet kimondja, hogy minden község köteles  saját  szegé-

nyeiről és a vagyontalan árvakról gondoskodni. 

Az árvák, sz elhagyott gyermekek a legembertelenebb kerülmé-

nyek között éltek nálunk is, mint szerte a világon. ügyükkel, 

mint szegénykérdés-el l  Franciaorazag  példájára  Ausztriában  is 

kezde -_ek foglalkozni. Ezt bizonyitja sz 1734-ben alapitott bé-

cai lelencház. Itt magyar gyermekeket is gondortak. Ezeket a 

szórványosan megjelenő intézményeket, - menhelyeket, telepe-

ket, lelencházakat stb.-t - főképpen jótékonysági egyesületek 

aaományaiból tartetták fenn. Az első hazai  árvaházak  Nemescsó 

/1741/ és Kőszeg /1749/ községekben alakultak,  tudomásunk  sze-

rint, követve a franciaorazá gi példat, megelőzve sz ausztriai 

kezdeményezést. 

A francia forradalom eszméinek hatására meginduló polgá-

ri fejlődés Európa-ezerte a  nevelést  sz érdeklődés középpont-

jaba helyezi. Igy a  XIX.  sz. elaő évtizedeire, több izben is 

napirenden szerepel sz elliagyott gyermekek ü'yének rendezése. 

Az ész, sz értelem, a mdvelődés jelentősk_e e gy/e nyilvánva-

lóbb; a gazdasdgi tényezők szerepének lényegi fel nem ismeré-

se indokolja, hogy a  nevelés kérdései,  az uj módszerek,  eljá-

rások  születése keriti :latalmaba, voniza az  embereket.  Az uj 

társadalmi rend csztalyanak, a polgaxságnak mdvelődését készi-

tik elő a kelet,ező és kibontakczó aj  iskolák,  intézmények 

stb.-k. A  feudalizmus  privilegizalt tagjai sem akarnak ebből 

kimaradni. 
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J. H. pestalozzi kdlönösen hiressé  vált  Európában, hi-

szen csak ő gondolt egyeddl az elhagyott, szegény, veszélyez-

tetett és gondoskodásra szorult gyermekek nevelő célzattal  

történő fogialkortatására,  nevelésére,  njavitására". 4.'Szelle- 

. mi hare, vita bontakozott ki módszerei mellett es ellene, 

amelynek hullámai Ausztriáig jutnak el. Ebben rendkivül  

z. t h' z 

2. A gyermekvédelem első hivei és pestalozzi hatásának ki-

bontakozása 

A  hazai gyermekvédelem történetenek adaléki,  az 0.- 

85 intézmények kezdeti elterjedésel  - a lelencházak, árvahá- 

zak, szeretetháza1. 1  kiadedóvodák; gyermektelepek stb.-k 	szo,  • 

rosan összefüggnek Pestalozzi thatásának európai kibontakozásá-

val. Igy a nagy géniushoz való viszonyunk kérdése egybeesik a 

• 	 Kdlönösen all ez a 

19.  sz, megitélésére l  hiszen  a népnevelés, az embernevelés"' 

e század elejéig aziate teljesen elhanyagolt vált nálunk  is,  

világviszonylatban pedig Csak a 19. század végén következik 

Dr. Veczkó József: U.o. 

Járó Miklósné: U.o. 

Lengyel Imre: Nemzedékek  találkozása pestalozzi szellené -

ben. Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának 

közleményei. 39. 

".■ 
	 s - 

	 e e ,n. is  



- 1 37 - 

be érdemlegesebb változás. 

"pestalozzi az első tanitó, aki  jóvátette  a népközösség 

ellen elkövetett legnagyobb igazságtalanságot, a nevelési igaz-

ságtalanságot.  Ő teremtette meg a  Szegények  iskolaját, sz  Ál-

talános iskola  ősét," - irja róla Karácsony  Sándor  "A nekünk-

való Pesttlozzi" cimü  cikkében.  ++ 

"Megérzett eszméi", mint  például  a népnevelés, vagyis sz em-

bernevelés  eszméje,  amely nem tesz külnbsé8et szegény és jó-

módu között, amely... minden gyermeknek lelki me6,-zaagodást 

fo nyajtani." +++ 

Kiss  Árpád  ++44  szerint nemcsak a magyarországi német 

iskolák  német  származásu irápyitói és nevelői között voltak kö-

vetői.. "Pestalozzi mindkét iranyu mdködésenek jeleniwlségét fel-

iímerta: értékelték tanitási módszerenek természetességét és 

ujszertisé0t, f(:.1faattak120 belőle áradó ',umánue de szocialista 

szellemet." 

A pedagógusok, nevelők es 'emberbaratok demokratikus  tábora  ho-

gyan valósitotta meg,  ültette  át a gyakorlatban hazankban a hu-

manista és szocialista  szellemét?  - ezt próbáljuk bemutatni,a 

század  eleji hivek munkaasaLdc,al. 

Dr. Zibolen Endre;• Brunszvik  Teréz  és pestalozzi, 1962. 

Tankönyvkiadó. 

++ Karássony Sándor; A nekünkvaló Pestalozzi. Embernevelés. 

2. /1946./ 1-2. sz. /1-10. old./ 

+++ U.o. 

+++4-  Kiss  Árpád:  Pestalozzi  hazánkban:  Embernevelés. 1946. 

1-2. sz. /27-29. old./ 
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• Lengyel Imre., + mai kutatón:: irja: "Természetesen hazánkba 

is korán eljutcttak Pestalozzi eszméi, éspedig több oldalról tör-

ténő közvetitéssel. Az eszmék elterjedését két tényező segitett.e 

elő. Egyfelől a főuri vagy köznemesi társadalom baladóbb réte-

gei ismerték fel azt; hoc,y a felvilá ,osodás eszméinek terjedésé-

vel s a frayíca forradalom hatására a feudalizmus bástyáján, 

amelynek védelme alatt pedig eddig mindnyájuknak megvolt  a biz- 

tonságérzete, nagy repedések keletkeztek. Megérezték, hoz;,y az el-

k;vet. e _ endő ,a da ági' és 	t'ksi küzde uiekben n_ ,z obb szellemi 

felé, szültségre lesz szükségáik. Előmozditotta másfelől Pestalozzi 

tanai ,lak elterjedését hazánkban a polgári fejlődés üteme, amely 

különösen a városok társadalmának protestáns rétegeiben egyre erő-

södött. Nem véletlen az, ho t,y Pestalozzi iferteni intézetének el-

ső magyar látogatói a  magyar  főuri rend tagjainak vagy küldöttei-

nek sorából kerülnek ki. /Brunszvik Terézia grófnő,  Váradi szabó 

János, a bárói Vay család nevelője./ Természetesen az sem vélet-

len, hogy pedagógia-történeti kutatóink a multban a főuri rend 

tagjainak a látogatásait tartották nagyobb fontosságurak." 

Kiss Aron ++tollából és az ugyancsak 1874-úől származó is-

mertető szerint Pestalozzi hazai h tálának kibontakozása 1796-ra 

tehető, legkorábbra. A szerző egy  fejezetet szentel a pietisták, 

+ Lengyel Imre: Ujabb adatok Pestalozzi magyarországi hatásának 

értékeléséhez. Könyv és Könyvtár II. Tankönyvkiadó. Bp.  Debre-

ceni Egyetemi Könyvtár. Szerk.: Cs ry Isti°án és Varga Zoltán-

nó. /149-166. old./ 

++ Kiss Áron: Adalékok Magyarország nevelés- és okta'.asügyi tör- 

té

n

etéhez.. Bp.. 1d74. Néptanitók Lapje 7. /1374.% 11. sz.. 

/17C. old. könyvismertetés. 
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a filantropisták pedagógiai mczgalmának, magyarországi hatásuk 

bemutatására. A "Pestalozzi-iskola" hazai képviselői közül szól 

Blaskovics Jánosról, Váradi Szabó Jánosról, wimmer Gottlieb 

Augustról, Pálfy József neptanitóról, valamint Báthy Károlyról. 

Ismerteti a magyar időszaki pedagógiai sajtót 12368-ig; Szőnyi 

Pál, Tavassy Lajos, az iró Fáy András, Kiss Bálint és mások be-

t-mutatásával. + Kemény Ferenc és Kiss Árpád, valamint "Az Elemi 

:Népoktatás Enciklopédiája" 4+  egyöntetűen 1798-ra teszik,- igen 

korán tehát, Pestalozzi eszméinek ismertté válclsdt hazánkban. 

Az eiciklopédia "Pestalozzi hatása Magyarországon" cimü fejeze-

tében arról tudósit, hogy ebben az évben Kishont község /evan-

gélikus esperesség/-ben egy leginkább tanitókból álló választ-

mány igen gyakorlatias javaslatot dolgozott ki iskolái részére 

Pestalozzi szellemében. +++ Eszméinek /a reáliák előtérbe helye-

zése ás racionálisabb módszerek alkalmazása/ terjedése folytán 

hatására máshol is hasonló célból tanitói eoresdleteket alkot-

tak, am.ig be nem tiltotta a gyülekezést Lovich Ádám, evan .géli-

kus szuperintendens ++++ 1c315-ben. Haladó mozgalom volt, mivel 

++ 

Kis t,  Árpád; U.c. 

Kemény Ferenc: Bibliográfia. 1927. U.o. 

Az Elemi Népoktat's Enciklopédiája. Szeré....: Kőrösi Hen-

rik és Szabó László. III. kötet. 1915. 

+++ Methodus Scholastica pro scholis minoribus Kis Hcnthanis. 

Ev. A. C. An. 1797.  

++++ Lengyel Imfre: Könyv  és Könyvtár II.. 1961. I. m. U.o. Láb-

jegyzetben /4./. 
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az iskola és vele együtt a tanítói kar önállósitására töreke-  

dett -,természetesen az egyhá2; nem jó szemmel nézte. A kibonta-

kozó európai polgári fejlődés támadta a feudalizmust és ennek  

az Európából jövő nevelési-szociális forradalomnak - Pestalozzi-

val élen,- konkrét magyarországi megnyilvánulása volt mindez. 

Csak a gyülekezést szüntette meg Lovich, de nem tudta meA..akadá- 

      

az iskolai ok- 

  

• .. • •  

   

•  

  

- • "  ~ 

 

      

       

tatásban, nevelésben. Például a Szepességben,a Kőrös, Maros part- 

jain fekvő evangélikus egyházak iskoláiban. 

Sajnos még nem sikerült nyilvánosságra hozni, megismerni 

teljesen ezeket a dokumentumokat., hazai hatásának valamennyi 

szerteágazását felkutatni. 

A Néptanitók Lapja 1868. évi I. évfolyamának számaiban + 

egy érdekes ösEzefüggés található. Elemzése fényt derit Pesta-

lozzi hazai hatásának korábbi elterjedésére. Ezt igazolhatja még 

a Magyar  Pedagógiai  Szemle /1883. évi IV. évfolyamában/ ++ egyik 

cikkének utalása is az un. alapnevelés eszméjéről. Qllitólag Ra-

pos József hangoztatta először nálunk az alapnevelés eszméjét 

1786-ban.  

+ Tóth István; Néptanitók Lapja l668. I. évf. Buda. /451. old./ 

Gr. Brunszvik Teréz:  U. o. 31. sz. /486. old./  

Az angol népnevelési állapotok s tanitási rendszerek. U.o.  

38. sz. /616. old./.A testi büntetésről az iskolában. 

/705. old./  

U.o. . 

+4- "Az alapnevelés és népiskola": Magyar Pedagógiai Szemle 1883. 

IV. kötet. Utalás.  
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"Föltehető, hogy ez az irányzat a 19. század első éveiben 

méh erősödött. Az evangélikusok körében már a 19. század elején 

élénk volt Festalozzi eszméi iránti érdeklődés."Az ág. h.  ev. 

tanitók már a század elején, különösen az Alvidéken, egyesüle- 

tekké alakultak azok terjesztése érdekében..." /Kiss Kolumbán: 

A nevelés és oktatás történetének kézikönyve.. Bp. 1907. 200. 1./ 

A kisgyermeknevelés,az iskoláskor előtti intézményes neve-

lés kezdeteinek megjelenése a 18. század utolsó harmadában és a 

19. századfolyamán együttjárt_ a kapitalista termelésben végbe-

ment jelentős fordulattal, a női és gyermekmunka rohamos, nagy-

mértékü felhasználásával. 

Az angol dame school, a holland játékiskola, a francia kö-

tőiskola az iskoláskor előtti nevelés korai, kezdetleges intéz-

ményei a dániai, olaszországi, svájci, németországi stb. intéz-

ményekre vonatkozó adatok feltételezhetően azt igazolják, hogy 

hasonló intézmények terjedtek el mindenfelé, nem véletlenül, a 

kapitalista fejlődés nyomán. + 

Tóth István a Néptanitók Lapja cikkében a kisdedóvodák 
Európában 

keletkezését vizsg lja.as különösen hazánkban. Elsőnek Anglia 

szerepét emeli ki szintén, mint ahogy dolgozatunk elsó részében 

mér erről szóltunk. Igy Anglia hatása szoros összefüggést te-

remt Pestalozzi, hazánk és az"alapnevelés" eszméje között.  

+ Vág Ottó: óvodapedagógia. Egyetemi  jegyzet. Tankönyvkiadó. 

Bp. 1965. 
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Egy csokorba foglalja az 1775-ös + /Neuhof/ pestalozzi-kisérle- 
angol_  

tet az első gyermekjáték-otthor..okkal /dame schom1/, a franciaor-,  

szági J. F. Oberlin 18. század végi kötőiskolájával., későbbi an-

gol és német óvodák keletkezésével, és az első hazai óvoda megte-

remtésével. 

Szerinte  a kisdedóvók ,"eleinte a szegény . {erm.ekek nevelé-  

sé_nek al ak át" jelentették a polgárosultabb országokban. 

Mit értünk az alapnevelés eszméjén? 

A Néptanitók Lapja emlitett számában igy rögziti: 	játszó- 

iskola, gyermekkert, kisdedóvoda, alapnevelde: mind egy célnak 

szolgál. Nálunk a magyar nemzeti cél minden célok fölébe teendő, 

különösen ott, ahol a szülői ház első nevelését akarja támogatni 

a társadalom ., az állam, a törvényhozás." - 

Ismeretes, hogy a kisdedóvási törvény régi törekvés után 

csak 1891-ben született meg. Az alapnevelés eszméjét először han-

goztató Rapos József - 1786i.- feltehetően nagybátyja volt az 

általunk ismert nagy ujitó pedagóusnak, a későbbi ismert Rapes 

Józsefnek. A Magyar Pedagóg;iai Szemle emlitett cikkében szerepel 

a következő turténet: "Már ekkor a Brunszvik Teréz grófnő által 

állitott intézetek, melyekről Kulcsár István lapja /a "Hazai és 

Külföldi Tudósitások"/ közleményeket hozott, figyelmemet magok 
 

ra vonták s ,a fönnebb érintett kisgyermekkori testi ,, lelki ve-

szélyeket, melyekben forogtam, emlékezetemben fölujitották. Igy  

történt, hogy miután 1834-ben az apátság épületei a balatonfüredi 

~ 

+ Dr. Zibolen Endre szerint 1774-től. I. m.: Kandidátusi érteke- rteke 

zés. 1964.  
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fürdőhelyen leégtek, ezeknek ujraépitése és kiterjesztése érde- 

kében ... IPa •- 	-°° ° 	- 	d a '# -4¢-°° 	_e  ett 'd  

A.Papnövelde utcában  

nagy gyermekzaj ütötte meg fülünket; e hangot követve beléptünk  

egy ajtón s egy egész kis világ tárult elénk az udvaron. Kisded-

óvó intézőt volt..."  

Az emlitett 1834. évben az általunk ismert Rapes József 

/1814-1894/,20 éves fiatalember volt. Már fiatalon nagy hatással 

lehetett rá Brunszvik Teréz munkássága. /1775-1861/ Az első hazai 

kisdedóvó intézet Budán 1828-ban jött létre Brunszvik Teréz irá-

nyitásával,. 1828-36. között 12 hasonló alapnevelde létesült, a  

Kisdedóvó Intézeteket Magyarországon Terjesztő Egyesület létre-  

jöttéig. Tolnán 1837-ben nyilt meg az első óvóképző.Warghá Ist-

ván /1808-1876/ és Ney Ferenc /1814-1889 ./ voltak az első igaz-

gatói.  

1861-ben Ney utóda Rapos József lett, Ney igazgatósága  

alatt megszerezte az óvói oklevelet .; majd Székesfehérvárott lé-

tesitett óvodát. Ujitó pedagógus volt. Leglényegesebb javasla-

ta: az iskoláskor előtti nevelés intézményeit/bölcsődék és óvo-

dák/ egyesitsék egy intézmény keretében..,1apneveldéne$ nevezte  

el ,
, az ott dolgozó pedagógusokat pedig alapnevelőknek. az isko-

láskor előtti nevelést pedig ._alapnevglésnek. Tervének  megvaló-

sitása céljából létrehozta az Alapnevelők Országos EgyeáUletét.  

Rapos terve pedagógíai szempontból igen helyes elgondolásokon  

nyugodott. Az iskoláskor előtti nevelés egységes szervezete ,,. va- 

d . 	~v- 

: 	nevelési intézmény . 

k' _-_ _ -' _ás. f- 	t _- ~.ü _ s<. -•.• 	_ ,v' 	•__ t 	történelmi-tr- 

sadalmi helyzet akkor nem kedvezett tervei megvalósulásának.  
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Pestalozzi első és legeredetibb gondolata,a szegény, elha- 

gyott gyermekek nevelése, angol hatásokra, 1774-ben megnyilt 

neuhofi szegény-iskola gondolatában realizálódott. Ez az un. 

"fejlesztő rendszer" + az angol helyzetben, történelemben gyöke-

rezve, Pestalozzi közvetlen hatására teljesedik ki a világon, 

hazánkban és tart mind a mai napig. ++ 

"Nagyobb méreteket öltött, Pestalozzi eszméinek térhóditá-

sa azon személyes látogatások eredményeképpen,, amelyeket néhány. 

lelkes magyar tett a nagy nevelő intzeteiben. Az első ilyen lá-

togatás részletei meglehetősen homályosak. Blaskovics János i.  

István nádor fiának későbbi nevelője,állitólag 1808-ban járt 

Pestalozzinál.7 31.askovics János /1777-1855/ Jénában, Gvttingá-

ban, T'alléban tanult._ 1814-ben Svájcba ment és Piankenbergben 

nevelőintézetet alapitott, amelyet 1826-ban Pozsonyba helyezett 

át./ Ugyanebben az évben kereste fel Pestalozzi intézetét Ifer-

tenben:Prunszvik Terézia grófnő, aki hat hétig tartózkodott ott 

nővérével, Deym Józsefné grófnővel. +++ 

+ 	Népta Titók Lapja. 1868. 38. sz. U.o. 

++ Biró Sándor; A Pestalozzi Gyermekfalu két évtizede. Magyar 

Pedagógia. 1966. 2. sz. /241-248.. old./  

+++ Lengyel Imre: Ujabb adatok Pestalozzi magyarországi hatásá- 

nak értékeléséhez. Könyv és Könyvtár. II.  Tankönyvkiadó. 

Bp. 1961. Debreceni Egyetem Évkönyve. /149-166. old./ 
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J. G.  Miller  pedagógiai iró irányitotta pestalozzihoz a 

Brunszvik nővéreket. + Látogatásuk előtt egy évvel /1807-ben/ 

indult meg a támadás pestalozzi eszméi ellen intézetének tőszom-

szédságában, Arauban, E. A. Evers programirata alapján. Az is-, 

mert történelmi folyau.at pedagógiai-ideológiai tükröződése volt 

ez a "harc". 1808-ban Yverdonban a'látogatás idején virágzott 

az intézet. A nemzetközi hirü intézetek példái közül Pestalozzi 

ragadta meg leginkább Brunszvik Terézt. Erről tanuskodnak napló-

jegyzetei is: "Hatása... határtalan lesz, mert azt mondta ki, 

ami az emberi természetben általános és mert egyes területeken 

nagy teljesitményeket ért el... A ieg:,agyobb benne: az emberi 

természet erkölcsi szemlélete és az a törekvés, hogy a népet és 

a néppel az emberiséget felemelje. +± q...Csak az emberek őrült- 

ségenemességükbői való kivetkőzése torzitja el a földet és ez 

tesz nyomorultakká jómóduakat és alacsony helyzetüeket egyaránt. 

Ez ellen nincs más gát, mint a nevelés! Ha  egy  napon minden 

anya, mindenkinek, akinek apai szive, emberszive van, az uj-

szülöttek tökéletesedését akarná, - csodás világ jönne az embe-

riségre." "Életem annak szentelem - irja eltökélten -. , _hogy a 

földnek ehhez az átalakitásához a magamét hozzátegyem." +++ 

/1809. Martonvás .ár,/ 

++ 

Dr. Zibolen Eridre: Brunszvik Teréz és pestalozzi. 1961. 

Pedagógiai Szemle. 12. sz. /1135-1145. old./ 

Brunszvik Teréz naplói éL, feljegyzései. T. Szerk.: Cz.eke.M. 

1938. 55-57. 1. 

++ Brunszvik Teréz naplói és feljegyzései. I. Szerk.: Czeke.M. 

1938. U. o. /148-149. old./ 
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A svájci és londoni látogatások után Brunszvik  Mária  

grófnő  Bécsben támogatást kért hazai alapneveldék felállitásá-

hoz. "... A népnek nem nevelésre, hanem engedelmességre van 

azüksége." - jelszóval. + Többek között kkiedius Tajo s királyi  

tancsos volt sz egyik segitője. 

Hazánkból a Brunszvik nővéreken kivül meglátogatta az dreg 

Eszterházy herceg is. ++ gestalozzi azt remélte4_ hogvMagyaror-

szágon végre megvalósithatja elképzeléseit. Ugyanis a nagy mes- 

tert körülményei, amelyeket ismerünk, leszoritották a szegény- 
+++ 

nevelés teruletéről, de dic$őségét  sugározta  Yverdon. Erre val- 

lanak a következő dokumentumrészletek: "Én részemről ezt életem 

legsikerültebb osszeköttetéseim közé számitandom, ha valahogy 

bármi módon is  képessé  tehetném azon boldog álom megvalásitását 

eszközölhetni, amelyet én magamnak ama lehetőséiről képeztem, 

145_szerint  egykoron nemeslelkü nemzetükre némi nevelési befolyás-

sal lehetendek." ++++ 

Tóth István: Néptanitók Lapja. 1868. U.°, 

++ Fuchs János: Pstalozzi Henrik élete és hatása.Néptanitók 

Lapja. Buda-Pest. 3. 1670. 5-16. sz.,  és  Fritz Ernst: Pes- 

talozzis Leben und wirken. Zdrich-Leipzig. 1927. /192- 

193. 1./ 
+++ Dr. Zibolen Endre: pedagógiai szemle. 1961 U.o. 

++++ Nevelési Emléklapok. I., XXX., IX. 1. 
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Egyik sem számolt a realitdEokkal - mutatja az Eszterhá-

zy-látogatás példája is; "Ekkor 1ffi4 en - őrömében az egész ház-

ban körül futkosott kiáltozva: "Ramsauer, Ramsauer, hol vagy? 

Jöjj gyorsan legjobb tanitványaiddal a veres házba /hol Eszter-

házy szállva volt!, ez felette fontos és véghetetlenül gazdag 

egyén, kinek többezer jobbágya van Magyarországon és Ausztriá-

ban, ez bizonyosan iskolákat fog alapitani és jobbágyait bizo-

nyosan szabadon bocsátja, ha az .igynek megnyerjük." És midőn ez 

15 tanitványával odament, a hercegnek e szavakkal mutató be:  

"Ez ezen növendékek tanitója .. Még fiatal ember, ki 15 évvel ez-

előtt más szegényekkel Appencel kantonból kikölt özött és hozzám 

jött; de szabadon, kényszerités nélkül, saját egyéni tehetségei 

és az elemi tanmód szerint vezéreltetett. Most-önállá tanitó, és 

ebből láthatja, miszerint a szegényben épen annyi vagy még több 

erő rejlik ., mint a leggazdagabban, de e tehetségek szegényben 

csak ritkán vagy nem a kellő mód szerint fejtetnek ki. Azért 

oly igen fontos a népiskolak javitása. De ő majd mindent jobban 

fog megmutatni, hogy mit és mennyit teszünk, mint én tehetném, 

addig is  ajánlom magúmat." Ramsauer ekkor elkezdett kérdezni. ás 

magyarázni, hogy majd elrekedt, hogy a herceget meggyőzze. Egy 

óra mulya ismét eljött Pestalozzi,és a herceg örömét fejezte ki 

azon, amit látott. Mikor a hercegtől eljöttek, pestalozzi azt 

mondta, hogy a herceget egészen meggyőzték és magyarországi jó-

szágain bizonyosan iskolákat fog alapítani.." - 

Brunszvik Teréz még tul6ágosan is az általánosságok sik-

ján mozog. Érthető, hiszen még azok a hazánkfiai sem sejthették 

meg teljesen Pestalozzi "érzett" eszméit, akik személyes érint-

kezésbe, közvetlen kapcsolatba kerültek vele, mint Váradi Szabó 

János stb. Egy mélyreható eltérés megértése neheziti a nép fel- 

em - - e i -_n _ 	- _ :f-s.zitéseinek e;:.;ységben látását: eltérés 
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gyakorlati erőfeszitéseiben tdkrözŐd6 eszméi és ezeknek irodal-

mi tükröződése, pedagógiájának publikációja között.  + 

Az elsó óvodát 1820-ban állitották fel, majd követték a  

többi magyar alapneveldék. Kulcsár István lapjában, a i ~FIazai és  

Külföldi Tudósitások 6,++  közleményeiben ismertette többször a  

Brunszvik Teréz grófnő által állitott intézetet ..  

1834. augusztus 2-án kelt a "kisdedóvó intézeteket terjesztő  

egyesület" alapoklevele. Az egyesület 1636-ban  létrejött.  Tol-

nán 1837-ben létesült óvoda illetőleg kisdedóvó intézet és  

pezde. Brunszvik Teréz nem érte el soha az yverdoni intézet  

szintjét. "Egy szegényiskola terve' cimü munkája pedig csonkán  

maradt mü. +++ Csuk szegény gyermekek jártak volna ide. "Az itt  

folyó nevelés célja: erkölcsös magatartás, humanitás, szorgalom  

és kereső tevékenység". Egész nap munkában lévőknek szült ez a 

terv. Ebben az időben 6 volt az, aki a legmélyebben ismerte meg 

pestalozzi népnevelési törekvéseit .  De összefoglalóan megálla-

pitható, hogy Brunszvik Teréz nevelői müködése inkább filant-

róp, emberbarát jellegü, a közvetlen indit.ékokat nem pestalozzi- 

Dr. Zibolen Endre: Embernevelés és ipari képzés pestalozzi 

pedagógiájában. Kandidátusi értekezés. "Kitekintés." cimü 

fejezet /3C1-313. old./ 1964.  

Magyar Pedagógiai Szemle. 18233. .  IV. évf. U.o. Néptanitók  

Lapja. 1868. Kisdedóvók keletkezése... U.o.  

Széchenyi Könyvtár kézirattára. Quart.  Germ., 1390/4.  

++  

+++  
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tól vette. Teljes mértékben nem azonosithatók a nagy mester mun-

kásságát jellemző törekvésekkel. 

Az 1816-os évben ismert és  kevésbé  ismert nevek követik 

Pestalozzit  hazánkban:  Schekdius Lajos János, Váradi Szabó János 

ás Egger Vilmos, Folnesics Lajos, stb. ++ Brunszvik Terézen  ki- 

legközelebb állt  hozzá  Viradi Szabó János. A század elején 

különösen sokat tett pestalozzi megismeréséért. +++ A nevelés 

iránt rajongó, tehetséges, kiváló magyar ifju 1810. augusztusd- 

tál 1811 májusáig tanulmányozta szintén yverdonban, vagy Ifer- 

tenbent Pestalozzi módszereit, hogy hirdethesse ezeket. A: tiz  hó- 

nap alatt Pestalozzival és munkatársaival közvetlen kapcsolatban 

mAyrehat& tanulmányokat végzett. Visszatérve magyaror6zágra to- 

vábbra is fenntartotta a kapcsolatot pestalozzi intézetével, le-

velezett Pestalozzivalősmunkatáraaival, p1. Johannes Niederer-

rel ás Wilhelm Eggerrel. Kiváló munkája eredményeképpen a haladó 

lentzburgi Tudás Társaság tagjává is megválasztották. 

Váradi Szabó János ismertette me z hazánkkal  Pestalozzit, - 

erről szál Folnesics Lajos, a korabeli lap ás a"Hazai ás Külföldi 

Lengyel Imre: U.c. Könyv és Könyvtár. II. Tankönyvkiadó. 

Bp. 1961.  /149-166. old./ 
++  Kiss  Árpád:  pestalozzi hazánkban. Embernevelés. 1946. U.o. 
+++ Lengyel Imre: Nemzedékek találkozása pestalozzi szellemében. 

Debreceni Kossuth Lajos Tudomanyegyetem Könyvtárának Közle-

ményei. 39. sz. 1963. ás U:o. Ujabb'adatok pestalozzi magyar-

országi hatásának értékeléséhez.' 1961.Bp. Debreceni Egyetemi 

Közlemények. 29, sz. /149-167. old./ 
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Tudósitások45. száma 1816-ban., A már emlitett népoktatási en-

cillopédia szerint is egyedüli magyar tanitványa volt pestaloz-

zinak; Vincze László pedig leszögezi 1962-ben kelt cikkében, 

hogy Váradi Szabó János munkásságával is adós még a pedagógia 

történet. 

A Vay bárói család irattára a Tiszán inneni egyházkerület 

levéltárában Sárospatakos található, 29 hatalmas csomag, telje-

sen rendezetlen anyag ma még. + Ennek feldolgozása számos kér- 

désre adna választ Pestalozzi hazsi hatásának még ismeretlen te 

rületein. 

T.engyel Tmre  ujabb kutatásaiból 1963. óta ismert,. hegy 

3116r adi Szabó János központi szerepet játszott Wilhelm Egger és 

Schej!dius Lajos közvetlen segitségével Pestalozzi tanainak szé- 

lesebb körben való elterjesztésében. 

Váradi Szabó János látogatásának iestalozzinál iferteni  

i intpzethen tarta7mAhan, batIA 

 

-•.• •:• . ••• 	-• •c- 	• • 

 

nithatunk_  pedagógiatörténeti irodalmunk nem méltányolta eléggé 

munkásságát, pedig Pestalozzi és munkatársai, köztük elsősorban 

Niederer, megfelelőképpen értékelték Váradi Szabó János képessé- 

geit a nevelés terén, ismereteit és pestalozzi gondolatainak 

terjesztésében vállalt szerepét. /Az első megállapitásra példa: 

Berzeviczy Albert a Magyar .Tudományos Akadémia 1927._ február 

+ Vincze László: Pestalozzi magyarországi követe Wilhelm Egger. 

Köznevelés., 1962. 3. sz. 05-86. old./ 

Az Elemi Népoktatás Enciklopédiája. 1915. U.o. 
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21'én tartott Pestalozzi emlékünnepélyén meg sem emliti Pesta-

lozzi magyar hivei közt.Magyar Pedagógia. 1927. III-VI. sz . 

80. lap. - A másikra példa, hogy ezek a levelek nem voltak hoz-

záférhetők a kutatás számára. A debreceni Egyetemi Könyvtár 

ujabban tudta megvásárolni Váradi Szabó János levelezését, 

amelynek darabjai között szerepel Pestalozzi egy levele és mun-

katársainak, Johannes Niederernek ős Wilhelm Eggernek két-két 

levele. + 

A Vay család zsolczai birtokára magával hozta Svájcból 

Eggert,mint segédtanitát,1312-ben. Egger szegény gyermekként  

került Pestalozzi iskolájába., később tanitóké_nt dolgozott nála. 

A magyar pedagógiatörténet eddig alig vett róla tudomást,, pedig 

kezdettől fogva együtt lesznek Pestalozzi hazai eszméinek ter- 

jesztői. Nem elég csak megemliteni, sokkal több annáij Magyar- 
++ 

országi tevékenysége figyelemre méltó a magyar nevelés számára. 

Jelentékeny része volt da lehetett Pestalozzi magyarországi je-

lentőségének kialakulásában,  , valamint fontos, állandó, szoros 

kapcsolatot jelentett Restalozzi és hazánk között. Életutjának 

magyarországi tevékenységéről két közlemény jelent meg Svájcban . 

1960-ban. Váradi Szabó János és Wilhelm Egger közös munkájáról, 

eredményéről Kazinczy +++ lelkesen számol be Kölcseyhez irt egyik 

Lengyel Imre: U.o. Köna°v és Könyvtár II. Tankönyvkiadó.. Bp. 

1961. Debreceni Egyetem Évkönyve. 

Vincze László: U.o. Utalás ezekre. 

Váczy János: Kazinczy Ferenc levelezése. 12. K. /558-559. 

old./ 

++ 

+++ 
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levelében 1815. junius 2-án. 

Az Egger-Pestalozzi levelezés sajnos szintén nem ismere-

tes még számunr•a: Egger jól ismerte a magyarországi pedagógia, 

nevelés helyzetét, •a hazai viszonyokat; erre j6 bizonyiték, hogy 

ScheXdius Jajos égyetemi tanárral is tartott kapcsolatot, mint 

Váradi Szabó János. Váradi Szabó János állandó kapcsolatban 

volt irói körökkel, különösen 12316-tól, amikor tanitványaival 

és Wilhelm Egerrel pestre kerültek.. Itt ismerkedtek meg mind-

ketten ScheXdius Lajos egyetemi tanárral, a pesti evangélikus 

iskola főfelügyelő jével /valószinü Sche,idius Lajost Váradi Sza-

bó János közvetitésével ismerte meg/. * Váradi Szabó Jánost na- 

gyon érdekelte a pesti evangélikus gimnázium mindes megnyilvá 

nulása, későbbiekben is, - hiszen megnyerte ScheXdius Lajost 

pestalozzi tanitásainek alkalmazására, segitségével itt történt 

meg Pestalozzi eszméinek első magvetése 1816-17-ben: Majd Egger 

itteni tanárként szintén igyekezett terjeszteni pestalozzi esz-

méit velük együtt. +}+ Feltehetően Egger tájékoztatta a "mestert" 

a magyarországi pedagógiai állapotokról, jó kapcsolatai, érdek-

lődése révén., Arról tudomásunk van, hogy - az előzőekben idézett 

Elemi Népoktatás Enciklopédiája. 1915. U.o. 

Lengyel Imre: I. mii. 1963. Tavasi Lajos Váradi Szabó János-

hoz intézett leveleiből és 1961. i. 

Vincze László: Köznevelés. 1962. U.o. 

Váradi dikerei pestalozzi eszméinek terjesztésében: MS 

32/774. Debreceni Egyetemi Könyvtár.Uti János levele Roff-

ról.  
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források is már mutatták , hogy pestalozzi nagyon érdeklődött a 

mLgyarországi pedagógiai kérdések iránta Váradi Szabó János 

többször hivatkozott Tessedik Sám uel vállalkozására , amely pes-

talozzi koncepciója alapján állt, és a "szorgalmatossági" isko-

la ügye Váradi Szabó Jánost éppenugy érdekelte, mint Tessedi-

ket. 

A Pestalozzi-'Egger levelezés ha ismertté válhatna, megmu-

tathatná pestalozzi véleményét általában az ekkori hazai pedagó-

giai, nevelési állapotokról, konkréten Tessedik hazai vállalko-

zásáról alkotott véleményét is. 

Érdekességképpen mege:-►litjük ., hogy Wilhelm Egger nálunk 

a testnevelés-tanitás atyja. IL Tudományos Gyüjtemény IX. köte- 

tében szintén olvashatunk a testnevelésről egy értekezést, 1817- 

ből, valószinüleg Egger 'gyakorlati munkájának hatására született . 

meg. A Néptanitók Lapja 1874. évi 17. száma"Tanügyi Melléklete  .I +  

beszámol az 1873. évi berlini egészségügyi kiáilitásrbl. A leg-

tanulságosabb a magyarok számára volt, mert kézzelfoghatóan meg-

mutatta, hogy Németország, Anglia, Franciacrszág több-kevesebb 

idő óta beható és részletes intézkedés által megjavitotta az is- 

kolák egészségügyi viszonyait. Magyárországon viszont "csak  a 

legutóbbi időben Kezdenek bizonyos hygienikus jelszók visszhan-

got kelteni /gyenge és mulékony visszhangot: a hiriapokban/..." 

Még mentegetőzik, "... hogy t»nügyi lapokon egészségügyi dolgo-

kat bátorkodok ismertetni." Locketól, Rousseüutól máig ismert, 

+ Néptanitók Lapja. 1874. 17. sz. "Tanügyi Melléklet": "Iskola-

ügy a tavalyi berlini kiállításon." 
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sokan irtak róla, hogy "a testi fejlődés rovására csak az elmét 

kultiválni hiba és az egész ember szenved miatta." 

Az iskolázás ás a tanulók egészsége kuzötti viszonyra 

utalva azt javasolja, hogy "... az egészség becsét az  állami  ás 

magán  egészEégápolás hasznát,  módját,  feladatait az elháritandó 

nyomoruságok természetét illetőleg ne csak  általános  frázisok, 

hanem  kissé  részletes ismeretek, gyakorlatias tanácsok ás lel-

kesitő magyarázatok jussanak a közönség /és főleg az iskolai 

hatóságok/ közé..." 

Wilhelm Egger 1812-1830. között, élete  jelentősebb  részé- 

, ben munkálkodott magyar földun. 1830. október 21-én nyugdijaz-

ták, megvált a pesti evangélikus iskolátóli mg r  ekkor sulyos 

beteg volt. Szegény tanitóként halt meg, két barátján kivül nem 

volt gaenkije". 

Brunszvik Terézzel nem ismerjük kapcsolatait, hogy vol-

tak-e egyáltalán, nem látszik hihetőnek. A magyar pedazóial 

  

rt. 

 

,0^4 • • 	• 

  

   

be ebben lhelm 	ér 'elen e en r 

3. "Pestaiozzi-vita" a korabeli  sajtóban:  

Schepius Lajos előadások tartásával igyekezett meg-

ismertetni Pestalozzi műveit a pesti evangélikus tanitóság kö-

rében. 1816-ban "Utasitás"-t irt a pesti evangélikus tanitók 

Vincze László: Köznevelés. 1962. U.o. 
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számára. + Különös figyelmet érdemel az a nagy nyilvánosság 

előtt lefolyó vita, 1817-ben, amelyet váradi szabó János indí-

tott el a"Hazai és Külföldi Tudósitások"11316. évfolyamának 45. 

számában irt cikkével. Ebben honfitársait Pestalozzi tanaival 

igyekszik megismertetni és azok alkalmazására felhivni. Mind-

máig a legjelentősebb sajtóvita ez Pestalozzi pedagógiájáról, 

még életében folyt, külföldön is. 

A hazai Pestalozzi-kutatás eddig, dr. Zibolen Endre és 

Lengyel Imre már idézett tanulmányai, 'eldolgozásai,stb. k,-

ezt a jelentős vitát csak "megemlitik". Részletes elemzése, ér-

tékelése szintén nem történt meg, pedig a korabeli külföldi ne-

veléstudományi irodalom visszhangját is hosszasan kiváltotta. 

Két párt csatája robbant ki Váradi Szabó János már emli- 

tett cikke alapján. A két párt szószólói: Fcinesics:János Lajos 

/Folnesics... jó hirnévnek örvendő pedagógus, aki József nádor 

feleségét tanitotta a magyar nyelvre, s maga.isleánynevelő inté-

zetet alapitott/ és Zchefdius Lajos voltak. Zibolen kandidátu-

si értekezésében4+  röviden utal arra, hogy a közvetlen benyo-

másokon tul, a Pestalozzi-irodalom korabeli  ismert  müveire 

++ 

Tudományos Gyijtemény. 1817. I., II._, V. kötetek. Külföldi 

/reakciók, válaszok a  IV.,  V., VI. kötetekben és Lengyel 

Imre i. mü. 1961. II. 

D.  Zibolen Endre;. Kandidátusi trtekezés. "Kitékintéa'_' ci-

mü részében.. 1964. 
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épitet.ték állitásaikat, bár Folnesics János Lajos csupán má-

sodlagos irodalomra. ♦ Ennek ellenére állásfoglalásuk hátte-

rében mélyebb, konkrétabb összefüggéseket is lehet sejteni. 

Ezek az összefüggések főleg a hazai köznevelési viszonyokkal 

kapcsolatosak, és nem annyira Pestalozzi gyakorlati munkásságá-

val.  

A következőkben részletesen elemezzük állásfoglalásaikat 

a korabeli hazai köznevelés helyzetét illetően, valamint a két 

fél tendenciáját: 

Váradi Szabó János a  Hazai és Külföldi Tudósitások 45. 

számában, 1816-ban,- fél évvel ezen vita megindulása előtt - 

cikket irt PektalozzirŰl♦. h_og megismertesse Jwagyar rszágot  a 

"szeretet apostolával". 

Erre reagál .Polnesics.Lajos  először a pestaiozzi tanaiban 

rejlő veszélyekre feihiva a figyelmet, az" 1 szrevéte ek a Pesta-

lozzismus ellen"cimü vitainditó irásával. 1817-ben jelent meg, 

a Tudományos Gyüjtemény I. kötetében. 

+ Folnesics János /János Lajosj: Észrevételek a pestalozzismus 

ellen: Tudományos Gyüjtemény. 1817. I. /83-100. old./ 

Schedius /Lajos/ A Pestalozzismus ellen valóészrevételekről. 

Tudományos Gyüjtemény. 1817. II. /115-121. old./ 

Folnesics /János Lajosi: Kant, Fichte, Schelling és Pestaloz-

zi. Felelet a Pestalozzismus védelmezésére. Tudományos Gyüj-

temény. 1817. V. /44-90. old./ 

Kazinczy Ferenc. Kinyilatkoztatás a Tudományos Gyüjtemény 

ügyében. 1817. Tudományos Gyűjtemény. V. /140-142. old./ 
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Mottója: "A Neveléstől függ az Embernek mind Méltósága, mind 

Boldogsága, nem lehet elé.';gé vigyáznunk az  ujitó Nevelőkre és 

Tanitókra." - Niemeyer tanitása. 

Folnesics is azt vallja, hogy a jövendő generáció neveléLétől 

függ legfőképpen az emberiség erkölcsi megneme.sitése. 

Ebben az időben a legjobban magasztalt, a legnagyobb ha- 

tásu, uj nevelési eszmeáramlat és módszer  volt a pestalozzis-

mus. 

Folnesics a következő kérdésekre keresi a választ: 

"1../ Lehet-e a Pestalozzismust "Ujitásnak és uj. Találmánynak" 

tartani? 

2./ Lehet-e és tanácsos-e ezt a módszert az. egész nevelésben és 

tanitásban, illetve minden tanítási tárgynál"Főtónussá"ten-

ni? 

3:./ Megfelel-e igére tének, például "a szembetünő szép előmene- 

telekre és ügyességekre nézve . , kivált a jő Erkölcsökben"? 

4./ Nem lehet-e nálánál jobbat és jóltevőbbet javasolni?" 

Ebből a négy problémából most kiemelnénk hármat: 

1./Lehetséges-e és helyes-e pestulozzi módszerét a nevelés egé- 

szében követni? 

2./ A pestalozzismus, méretéhez hiven, megfelelő eredményre 

vezet-e,.különsen a "j6 erkölcsök" kialakitása terén? 

3./ Pestalozzi tanitásai alapján tudunk-e jobb módszereket ja- 

vasolni, amelyekkel még nagyobb 'eredményeket érhetünk el? 

1./ Folnesics  válasza az első problémára: _ 
Niemeyer 1810-ből való klasszikus munkájában irja, hogy pesta-

lozzi módszere és igy hasznossága is nem uj találmányok, hanem 

csak "visszaemlékeztetések".. Már Pestalozzi előtt is,. Comenius, 

Rousseau, Basedow, Rochow stb. 'és még sokan mások, hasonló 

sürgető javaslatokkal éltek. 



- 158 - 

A pestalozziL.mus módszerének haszna,. de lényege is, hogy 

"a gyermekek lelkét  testi és érzéki dolgok által kell először 

kifejtegetni,. és azután a természet fölött és absztrakt dol-

gok megértésére átalmenni." Világos, hogy a felekezeti tenden-

ciát képviseli mindkettő. 

Konkrét módszereket is felsorolnak, amelyek a "lelki erő." 

kifejlesztésére szolgálnak a pestalozzismus szerint.: "szabad . 

munkásság" módszere; "kevésben sokat" tanuljon; amit tud, azt 

összefüggéseiben és biztosan tudja. Nem fejlesztik a "lelki 

erőt": "szenvedőleg"; ne tanuljon sokfélét; hiábavaló kérdezés-

sel elvész az idő és erő; stb. 

2./ Folnesics szerint,  - válaszolva a 2. kérdésre, 

pestalozzismus alapja a "testi meszemlélések" módszere . Sze-

rinte nem  alkalmaLhatö sem a vallásra, sem az erkölcsre, még 

az esztétikára, valamint a turténelemre sem.. Niemeyer észrevet-

te, jól gyanitotta, hogy Pestalozzi módszere materializmusra  . 

vezet a vallás és az erkölcs terén egyaránt.. 

Folnesics Pestalozzi módszerében uralkodónak tartja, "hogy a 

gyermek mindenütt csak a maga szemeivel lásson, csak azt tartsa 

igaznak és bizonyosnak,. amit maga megszemlélt"... Folnesics ir-

ja, hogy a 18. század tanubizonyságai ellenére sem lát pests-

lozzi a vallásban igazságokat, az "Isten tanitotta szent morál 

sem kell neki, mert bizik esze erejében." Amit egy idegen ész, 

amit Más gondolt, azt nem án gondoltam; az án tulajdon eszem is 

tud Morált csinálni magának; án magam is tudok erkölcsi törvé 

nyeket szabni magamnak." ° - Folnesics külön szól a materialista 

pedagógusokról, például Salzmannról, Büffonról. Salzm ann ki 

merte  mondani, hogy nem kell a gyermekeknek tanitani Istent, a 

keresztény vallás "igazságait", mert "nem lehet megmagyarázni 

és megfognili ° Érdekes az is Salzmanntól, hogy"A természeti erők 
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ismerete és tudománya minél jobban növecszik, annál gyanusabban  

lesznek a Szent trés csodái."/ ,tb./ Folnesics leszögezi, hogy  

.az ilyen gondolkodásmódból származik az emberi ész és lelkiis-

meret szabadossága, a "Felsőség" elleni engedetlenség, hamis  

eskük, házasságtörések, a nép szuverenitása;. sőt az is; hogy a  

fiatalok alig várják,. hogy "a magok urai legyenek"; erőszakkal  

kényszeritik a szülőket jussaikat kiadni.. Az alacsonyabbrendüek 
 

a felsőbbrendüekkel láthatóan is egyenlőek akarnak lenni
,  mi-

helyt elég anyagi helyzetre és erőre tesznek szert.  

Folnesics szerint a nevelésben s "matematikai lélek  ural-

kodik", a matematika szerint "kikalkulálás" például a házasság- 
 

ban és máshol.. Ez a "lelkület" ,  vagyis a pestalozzismus mar 15 
 

éve terjed, 	állapitja meg; - a naturalizmus és racionalizmus,  

pedig Németországban .a keresztény hit megerősödése tapasztalha- 
 

tó a pestalozzismus nagy ereje ellenére "a sziv és erkölcsös 
 

élet formálása terén."  

Niemeyer figyelmeztet arra, .  hogy "száraz lenne a lélek",  

ha ezzel a módszerrel tanitanánk a történelmet ., nem szolgálná  

az értelem, az érzés és a sziv megnemesitését; őrizkedve kell  

követni Pestalozzi egyes tanitványainak tanitásait /p1.
. Schmid/.  

3./ "Az igazi nevelésnek  lelki tökéletességre  kell ve-

zetni a gyermekeket. irja Folnesics a 3. kérdésre válaszolva,  

Erre a.testi nevelés csak eszköz lehet. Ez .a számvetésben  

nincs benne.  Több belátása ,, virtusa, tehetsége és közhasznu  

munkássága legyen az embernek, mintsem amennyit a világ felőle 
 

elhisz. C _ =• 	 -•. 	 - . ~~ -_ 	- 	_ ._s - 

Z - m 	t. _  igazi tökéle- 

Lességre y,ez.etni és nevel a i..  

Aki csak azt tartja igaznak, amit a maga szemeivel lát, 

azt sem fogja hinni,  hogy másban több tökéletesség van,  mint,  
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amennyit tapasztalhat. Maga sem fog a külső Jó szinnél többre 

törekedni, nem igyekszik több lenni, mintsem látszani.. Mert 

szerinte gondolkodásmódja szerint a láthatatlant nem lehet 

láthatólag megszámlálni és kimérni. Nevelők is többnek akarnak 

látszani, mint amennyié. Oka, hogy a pestalozzismusban nem ta-

lálható a tökéletességre nevelés.. 

Az ilyen ingyen és jó Reménység fejében nem tesz semmit." 

4./ Folnesics ebben a válaszba ja kiemeli, hogy pestalozzi 

kivált az alsóbb réndü Népet akarja a lelki rabszolgaság- ... 

b61 megszabadítani." Niemeyer jól észrevette - irja a szerző, 

hogy száraz ős absztrakt foglalatosságokkal ezt a "szent célt"  

nem lehet elérni, mivel szárazzá teszik az érzést ,, a fantáziát, 

az akaratot. Ismét a keresztény lélek, mint legfontosabb mód-

szer, jelenik meg Folnesicsnél az értelem  ős akarat együttes, 

egyező kifejlesztésére,. Enciklopédikus könyv kell ehhez, sze-

rinte. 

Folnesics bírálja pestalozzi módszerét, hogy főleg az ér-

telmet fejleszti, de a fantázia, az érzés és a sziv nem fejlő-

dik, illetve lemarad. Utal Fejér György  fontos nevelési munká-

jára, az'kmber kimiveltetése" _cimmel. Az iró igen hasznosnak 

tartja, ha az egyik lelki erőt a másiknál jobban fejlesztik, 

és a legnagyobb hibát a nevelé sben az aránytalansá -ban látja. 

Tehát Fejér szerint a lélek minden erejét, te_hetsé gét ,, ágait 

fejleszteni kell. A  7. év előtt helytelen, a 3. év táján viszont 
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lehet és kell, - mint Pestalozzi anyáknak + irt könyvében; -  

a gyermekeket "lelki munkára szoritani".. Ezt Niemeyer ellenzi! 

Fejér fontosnak tartja a léieknek észrevevő tehetségét 

"látható", majd ké-őbb "nem látható tárgyakon" is gyakorolni. 

Folnesics szerint ahhoz, hogy a gyermek maga megtanuljon 

gondolkodni, hogy saját gondolatait saját szavaival ki tudja 

fejezni, mindehhez nem szükséges a pestalozzismus."E1 lehet ér- 

ni más módokkal, melyek Dem vezetnek Materializmvsra." - irja. 

Szerinte például: a szokrateszi módszer /a Sokratika/, ha ha- 

tárain belül marad; majd saját módszerét ajánlja, amely egya- 

ránt fejleszti az értelmet, emlékezetet, de még az érzelmeket, 

a szövet és a nyelvtehetséget is /a Skeletizáló és grammatiká-

san - stylieztikás uj módszer/. Még Herder és Tillich profest- 

szorok példáját is hozza, mivel a nyelv legjobb eszköz arra, 

hogy a lélek "tanuljon gondolkodni" szabad munkában 

va, lépcsázeteseu és összefüggve stb. Az esztétikai  

szintén a nyelv fejleszti a. legjobban. 

"Végül összehasonlitva a kétféle módszert, az 

gyakorol.- 

érzelmeket 

eredmény 

nem Pestalozzi szerint lesz jobb, hanem szerintem :, - irja saját 

magáról az értelem, nyelvtehetség, sziv, közhasznu munka te-

kintetében egyaránt. 

Schedius Lajos'A Pestalozzismus ellen való észr-evétel •ek 

ről" cimü válaszában reagált Folnesics "észrevételeire , ", 1817- 

1835. Bp. a Buch der Mutter" kiadása németül. Lásd;"Az Elemi 

Népoktatás Enciklopédiája"./I. m./ 
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ben, a Tudományos Gyűjtemény II. kötetében, Váradi Szabó % nos 

mellett. 

Szerinte Folnesics - pedig érdemes pedagógus és nevelési 

intézet birtokosa - "közönségessé akarta tenni a Pestalozzi sze-

rinti nevelést." Helyesnek tartja, sőt örvendetes, ha a külföldi  

ui gondolatokat, találmányokat, intézeteket előbb szorgalmasan 

megvizsgálják és megfontolják, mielőtt elfogadják és másoknak 

ajánlják, vagy teljesen megvetik. Ugy értékes, ha jó1, . egészében 

megismerik  . a kérdést, és szemmel tartják a józan megfontolás . 

törvényeit. 

Sajnálattal állapitja meg, hogy  hiába reménykedtek, vár-

ták, hogy Folnesics tollából igazabb .; tisztább képet kapnak a 

pestalozzismusról, sőt Pestalozzi módszerét "... sem egészen,  

sem pedig igaz értelme és lelke szerint" nem ismeri. Ugy lát-

szik, hogy Pestalozzi munkáit, sem a róla kiadott relatiókat, 

sem a több helyen virágzó intézeteket ezen systéma szerint sem 

ismeri.  Minden legkisebb észrevétele is bizonyitja: például 

Folnesics szerint "a Pestalozzismus te 	megszemlélésekre épült 

methódus" /85._l.,/s 	mintha"csupa értelembeli megszemlélések- 

ből és gyakorlásokból" állana; /92. 1./; - "Uralkodó principium 

ama Methódusban az, hogy a gyermek mindenütt ne más., hanem csak 

a "maga szemeivel lásson, hogy csak azt tartsa igaznak és bizo-

nyosnak, amit maga meeszemlélt, megszámlált és megmért. Már aki 

igy gondolkozik, az nem fog más szavának hinni, ..." vagyis slag-

hitelesebb  tanubizonységoknak, az Isten-i tanitásoknak. 

Schedius szerint "1817-ben nem ir már ilyet, aki ismeri 

Pestalozzi tanitásmódját." 1811-ben Pestalozzi megmutatta hibás 
voltát ennek az-ellenvetésnek /Irodalmi utalások/. Részletezi 
a . cikk iró ja, hogy Pestalozzi . módszere az-emberi. termés ze tre 
épült, és ennek alapján arra fejleszti a gyermeket,._ hogy testi-
lelki tehetségei kifejlődjenek, hogy vallásbeli érzékenysége 
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és m$ggyóződése is megalapozódjék, szóban és irásban egyaránt. 

/Szintén irodalmi utalások./ 

Véleménye szerint .,, az eddigiek alapján is világos, "... 

hogy csak hirtelenkedő itélet származtathat ja Pestalozzi gon-

dolkodása módjából "az emberi észnek és lelkiismeretnek szaba-

dosságát, a Felsőség parancsolatai ellen való engedetlenséget, 

a hamis esküvéseket, a házasságtöréseket, a nép szuverenitását, 

valamint azt  is,  hogy ifjaink alig várhatják, hogy a maguk urai 

legyenek és erőszakkal is kényszeritik Szüleiket,a maguk jussai- 

nak kiadására..." Ilyen ítéletek kevéssé illenek a legikába és 

a "mathesisbe" /92. 1./. 	 . 

Az egyre szélesebb kőrben folyó vitának neiizetkö .zi vissz-

hangja is támadt, hiszen hasonló viták máshol is napirenden 

voltak, több ország közvéleményét foglalkoztatták. Már a Tudo-

mányos mányos. Gyüjtemény IV.  kötete  hozza a vita kibontakozó hullámai-

ra megjelenő első külföldi reagálásokat, méghozzá Folnesics té- 

boréból. Először a bécsi "Chronik der österreichischen Liters-

tur, vom 9-ten April 1817. Nov. 29."-ben ir a Tudományos Gyüj-

temény I.  kötetéről,; Tolnesics cikkéről. A szerző bevezetőjé-

ben hazánk kulturájának fogyatkozásairól és igényeiről ir, va-

lamint megállapitja, hogy valóságosan és nagyon szükséges volt  

egy Tudományos Gyüjtemény.  

A bécsi láp méltatja Folnesics értekezését;, dicséri pe-

dagógiai ismereteit, de ugy látja, hogy Pestalozzi módszerét 

lelke szerint egészen nem értette meg, elmélyedésének pontjai 

nem  mindig követik a logikai sorrendet, és nem mindig"éles el-

mével" látott a dolgokhoz /Tudományos Gyűjtemény, 111. 1./. 

A cikk szerint Folnesics különösen a szivén viseli erkölcsileg 

a nevelést, "... mely.áltai az  egyes . embernek . és az országnak 
a java leginkább előmozdittatik..." - ez igaz, de azzal a nagy 
különbséggel, hogy Folnesics semmit sem 
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akar tudni az "erkölcsile-rgligiói" nevelésről. Folnesics ezt 

megforditja', mindenütt a  religiosan-erkölcsi n/religios-mora-,  

lisch/ nevelés a fő gondja. Meggyőződéssel'állitja, hogy az 

"erkölcsileg-religiói" nevelés ellenkezik a Christianismussal, 

és egyenesen Naturolizmusra vezet, melynek igen kedvez a pests-

lozzismus. Folnesics utal arra, hogy ezt be fogja bizonyitani 

következő értekezésében. 

Igy Folnesics'a  Tudományos Gyüjtemény V. kötetében,  1817-

ben, feleletül a II. kötetben elhan gzottakra, irja meg 1Kant 

Fichte, Schellina és Pestalozzi" emU cikkét. 

Azzal a megállapitással kezdi, hogy "Pestalozzi magyar 

barátai megegyeznek abban, hogy az igazi ember a  nevelés  mód-

szerétől mely az Emberiség nemesitését igéri azt kivánja, 

hogy a gyermekeknek religiói kifejtése bizonyos legyen,  és hogy 

ezen bizonyosságban  álljon  az  egész  nevelési  intézetnek  funda-

mentuma és bázisai" +4' 

A vitában az a kérdés, hogy pestalozzi melyikHReligiót" 

érti,  amikor, a religiói kifejtegetésről beszél, a természetit  

vagy a npozitivankinyilatkortatott /természet felett való/ Re-

ligiót"? A materializmust-e, vagy a szupernaturalizmust /azaz 

a kristianizmus/? Nem megnyugtató irja Folnesics hogy 

Tudományos Gyüjtemény, 2, 1817. v. kötet. 4. /44-90. old./ 

Felelet: 1817. II. kötet. 115-121. 1.-ra. 

++ 	Wachenschrift für Menschenbildung von H. pestalozzi 

und seinen Freund-en. Aarau, 1811. IV. B. I. H. S. 29: f. - 

'és Tudományos Gyüjtemény, 1817. II. kötet. 117. 1./ 



- 165  

Pestalozzi Ő-Testamentumról, Jesus Kristusról és ChriStianiz-

musi kinyilatkoztatásról beszél, + 	Salzmann példáját fel- 

hozva F.olnesics, hogy ő is beszélt a Christianizmusról, - sőt  

nevelési könyvének még azt a "szemtelen cimet merte adni, hogy  

"Oktatás a keresztény Religióban,". holott ebben tagadja" a Szent  

Háromságot, Jesus Christus Istenségét, stb-t; ebben antichris-

tianizmust és naturalizmust fanit. ++ - "Nem mind arany, ami  

fénylik!" - állapitja meg.  

Fontos - folytatja az iró - ,  mgrt ha Pestalozzi  anti,-  

f 

r -s 	 k 

otszágokLak való, ahol a C stianismus az ország Religiója  

/taats-religion/."  

A továbbiakban Folnesics azt a kérdést igyekszik megvála-

szolni, hogy a vallásos nevelést /a christianizmust/ ki lehet-  

fejteni "az emberi természet külső és belső megszemléléséből,  

mégpedig matematiche?"  

Szerinte Pestalozzi megy_flotta, +++ hogy a kalső szin/$chein/  

-.- "s . 	* 	41. 	Pit - 	i 
	 s ~ 

Mégis mindenütt azt hajtogatják pe.stalozzi módszerének  

hívei t  hogy ez a matematikai tanitási mód egészen az emberi  

természetre épül., ... és "olyan csuda nagy ereje volna", mely  

++  

+++  

Utalós: Pestalozzi's Rede über 1810. III. és Tudományos  

Gyüjtemény. 1817. II. /118-119. old./  

Utalás: XX.L.:Túdományos Gyüjtemény. 1817. I. köt. /86-  

87. 1./ Jegyzet.  

Utaló: . : Wochenschrift für Menchenbildung IV. B. I. H.S.  

29. f. - L.: Tudományos Gyüjtemény. . 1817 .. II. köt. /117.1./  
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által az emberi lelket szabad mozgósba hozza, a lélek minden 

erejét, tehetségét a legharmónikusabb összefüggésben fejlesz-

ti, szabadabb lépcsőkön. 

Folnesics szerint a korabeli"filozófia alapján lehet a 

kérdésekre gyökeresen és világosan felelni. Soha nem foglal- 

koztak annyit az emberi természetnek megvizsgálásával és isme-

retével, mint most, - ui. 1317-ben. - Igyekezett megrégulázni  

minden tudományt, főleg a teológiát, a morált és a pedagógiát. 

 

: .• 	a_ 	- 	 s.° 

   

talo4zi pedig 

  

U 	 • e 	. 

 

     

     

Dint  filozofáló pedagógust  okoskodtak az emberi természet és 

amazok egyszersmind az egész világ és természet /universum/ 

felett ., melyet ujra kiteremtettek, de csak a - ,apiron. Vajon 

nem lehet-e Pestalozzi mádzerének forrásait, kivált a reli-

giói és erkölcsi nevelésre nézve a mai filozófiának eltévedé-

seiben és álmodozásaiban feltalálni?" 

A következőkben ösLzehasonlitja.Kant kriticizmusát ás 

Fichte intuitismusát a P stsiozzismussal. Vizsgálja, hogy mi- 

ben egyeznek meg ezek a módszerek Schelling"Speculatizmusá-

val"? 	Schelling imádói, ugyanugy, mint a pestalozzismust 

barátai csalhatatlannak, tartják. Szükséges a filozófiai és pe-

dagógiai eltévelygéseinek megvizsgálása, összehasonlitása a  

Christianizmussal. 

l Tudományos Cyüjtemény 1817. _ évi, mar az imént idézett 

cikke is pestalczzit barátai, követői véleménye alapján csal-

hatatlannak tartja, vagy infallibilisnek. Ugy látszik, mintha 

mindig, 1817-ben is, igaznak kellene  maradnia  annak, amit pes-

talozzi 1311-ben leirt. Azt az igazságot, amelyet 1811-ben még 

nem láttak, most megismerték 1817-ben,  felnyitották szemüket. 

Hat év alatt sokat tanultak, külön;sen azért, mert "részrehaj-

lás nélkül keresik az igazsúgott" Folnesics régóta fentálló 
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iskolája példáján bizonygatja, hogy csak látszat az, hogy "el-

mulasztja a Metodust, a Religiót és Morált." 

Itt utalnunk kell arra a korábban már felvetett problé-

mára, + hogy máig is tisztázatlan, mi része volt pestalozzi 

eszméi alakulásában Kant befolyásának. Tény, hogy a 18. század 

90—es éveiben rendkivül sebesen terjednek tanai Svájcban, és 

pestalozzi kapcsolatainak körében valósággal hemzsegnek a töb-

bé-kevésbé alaposan képzett kantiánusok. Mivel való-zinü, hogy 

a kritikai filozófia rneterének egyetlen müvét sem olvasta, de 

az kétségtelen, hogy személyes kapcsolatai révér közvetve ta-

lálkozott legalább nézeteivel, saját munkájára vonatkozó néze-

teivel. 

Szintén ismert már előttünk, ++ hogy Leibniz filozófiája 

is hatással volt eszméinek alakulására. Ezzel tanulmányai fo-

lyamán, főként a Christian Wolf-féle lapos változatában talál-

kozhatott. 

Az emlitett vita-cikkben a továbbiakban Folnesics, ösz-

szehasonlitva kifejti; "... hogy a kantiánizmus,_ és igy a Pes-

talozzismus is, eszköztelen me emlé1éspkre, /immediata intui-

tio/ égit Illinden, mint a jnatematikus." +++ pestalozzi sem fej-

leszti ki gyakorlatait a tapasztaláson tul lévő tárgyakra, mint 

+ 	I. n.: Zibolen Endre: Embernevelés és ipari képzés pesta- 

loz zi pedagógiájában. Kandidátusi trtekez .és.. 1965. Bp. 

/48-57.  old./  
++ 	I. m.:U. 0. 

++ I. m.: L.: Tudományos Gyüjternény. .2. /1817./ V. köt. 4. 

/44-9C. old./ Bővebben. 
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Kant, pedig ezeknek "csoda erőt tulajdonit", amelyekkel az egész 

embert ki lehet fejleszteni,"az egész emberi nemzetre nézve so-

kat lehet tenni." 

Folnesics felteszi a kérdést, hogy a "külső és belső meg-

szemlélések", vagyis a materializmus, amely által Pestalozzi 

az ember lelki természetének legnemesebb  erejét - az Észt vagy 

okosságot - akarja kifejleszteni, és az embert kipallarozni: 

"Nem vezet-e a Religióban Materializmusra, és a Moralban Egois-

musra`i 

"...Kant szerint, aki szerit vagy tiszta erkölcsi cseleke-

detet akar tenni,. ne is te :intsen az Istennek, mint erkölcsi 

executornak, ki a jót megjutalmazza, és a Gonoszt mes.bünteti -

ide€í jára. Nincs szükség még ideális vagy Gondolom-Istenre is";- 

tanitja Kant. 

Ezzel Kant, mint Pestalozzi, és utána sokan, lealacsonyit 

ják a Reliáiót, ezt a moráltól elszakasztván é& ennek alája 

vetvén. Innen eredett a  mai filozófiai vallástalanság /irreli-

giositas philosophical.  Kant erkölcsi Purismusa, mely minden 

motivumot megvet és azt kivánja, hogy sem a jutalomra, sem a 

büntetésre ne nézzen az ész, midőn a Jót választani és megtenni 

akarja, ellenkezik az emberi természettel, melyben a boldogság-

ra való vágyódás éppen ugy benne van, mint az erkölcsi méltó-

ságnak becsülése. Pestalazzi is mint Kant, utána teszi a Reli-

giót a morálnakc + ...Eszerint Pestalozzi is Kant purismusára 

törekedik a Morálban, .és ezzel nemcsak az emberi terüészettel, 

+ I. m.: U. o. Forrásokra utalás isi Tudományos Gyüjtemény. 1617. 

II. köt. /117-118. 1./ 
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hanem a Christianizmussal is ellenkezik... Se K ant, se pests 

lozzi nem ismerték a léleknek akaró vagy kivánó tehetségét, 

midőn purismust akartak a Morálba behozni. Interesse nélkül 

mozdulatlan marad az embernek akaró tehetsége. A lelkiismeret 

mutatja ezen interessét, midőn dicsér vagy ócsárol. 

Kant és pestalozzi ezzel megtagadták az Istenben a világ-

nak morális Regensét is. Aki pedig ezt megtagadja, az azt sem 

hiszi, hogy az Isten szakadatlan közösülésben van az erkölc'i 

világgal és sz:intelenül foglalatos az emberek_ lelkeinek megjob- 

bitásával. Ezef magasabb_ segitség rt nem is fog> tehát imádkoz- 

tatni a Pesialozzismus. Két tudós protestáns megcáfolta ezen 

isteni segitség megtagadúsát:'Igy az egész "vallástudomány"-t 

először  zü ségtelenné, azután nevetségessé tetszik, mint Vol-

taire és Rousseau  "pajkos  elmésségei", amellyel kinevették a 

keresztyén hitet. Folnesics megjegyzi még azt is, hogy kora 

egyes irói a "Hitet" nevetségessé teszik, mint a tudatlanság-

nak, az ostobaságnak bizonyos cimerét. Folnesics tehát azért 

tartja szükségesnek a religiót a moral előtt, mert a christia-

nizmus szabaddá teszi az embert azáltal, hogy "megszabaditja 

az emberi ész önkéntességének rabláncaiból, megismerteti őt a 

legfőbb és legtökéletesebb Ésszel; ... mert az emberi ész nem 

ismeri önmagát..." 

Befejezésül a szerző e religió és a morál bsszefüggését, 

a relációkat elemzi: 

1. vagy el lehet szakitani, /separatiE./; 

2. vagy egymás alá rendelni, /subordinatio/; 

3. vagy egymás mellé rendelni /coopirdinatio/. 

Az első esetben vagy erkölcstelen religio jön ki, ami-

lyen a pogányok polyteismusa volt, mely lealacsonyitotta az 

Istenséget és az embernek okos természetét is; vagy religió  
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.élül való moralitás  ugyanaz, mint a  törvény szerző. nélkül,  

cél nélküli igyekezetek, követés mustra nélkül. Számos francia 

iró erre törekszik. /P1.1 Schulz, Spaidig, Garvés, Necker./ 

Ha a 

   

si • • 	• 

 

II • 	. 

   

    

     

nuaok, hogy a saját hasznát vadászó félé ás reménylés tétetik  

a legfőbb erkölcsi ösztönné. /L.: Schmid-nél, .../ Hamis álli-

tás,ez a  mordottakból  világos."  

Az előzőekben mgr  összehasonlitottuk, hogy "a német filo-

zófia  géniusz  szülötte" /Herder szerint/ tovább megy Rousseau-

nál,  és az emberiség harmadik állapotát is megkülönbözteti, az 

erkölcsi  állapotot.  /1. Természetes  állapot;  2. Társadalmi ál- 

lapot;  3. Erkölcsi  állapot./  

pestalozzi ismerte, tanulmányorta Kant tanitásait, ás 

megegyezik Kant felfo_dsával  vagyis az erkölcsi nevelés auto-

nómiájának gondolata. Ebben a vallás csak az erkölcsiség szem-

pontjából jön számitásba. 

Az elmondottak alspján, a két tábor felekezeti tendenci6- 

ja nyilvánvaló egdszen. Alighanem f5ként ez váltotta-ki Kazin-

czy kelletlen reakcióját is a vitára. Mint a  Tudományos  Gyüj-

temény szerkesztője, az elterebélyesedő vitának ugy vetett vé-

get, hogy a pestalozzismus témájáról helyette inkább, más peda-

gógiai problémák  felé igyekezett  irányitani a közfigyelmet. "De 

hiszen, eleget szólottak mér a pestalozzismus eránt Tudósaink 

ás Pedagógusaink, ideje, hogy a Bell-Lsncaster tanitásáról 

I. a.: Tudományos Gyüjtemény. 2. /1817.  V. /14c-142. 1./ 
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értekezzenek ezentul." - Az a tény, hogy a Bell-Lancaster is- 

kolával—való foglalkozást ajánlja, arra.vall .ho gy  a kérdés  

- -, 

Egyik mondata azonban:. "Ha a hazai Irónak pestalozzi 

mellett különös okai és belátásai voltak., miért nem terjeszté 

azokat elő?" - arra ösztönözte váradi._Szabó dánost,. hcgv ter- 

•jedelm :s iratban védje meg ás i mertesse pestalozzi tanitá-

sat. + Pestalozzi és a munka által munkára nevelés elvét kép- 

viselő Fellenberg szellemében kifejti a falusi iskola reform- 

programját. Igaz, hogy  a könyvnek nem létt,átütá sikere, de a  

magyar közvélemény, elsősorban a pedagógusok részletekbe menő 

ismertetést kaptak ezáltal a pestalozzi-féle népoktatási cél-

kitüzésekről és módszerekről, a reformkor folyamán mindinkább 

ismertté és elismertté váltak a  magyar pedagógusok körében. 

A Tudományos Gyüjtemény 1810-20-as évei témái közül dol- 

gozatunk szempontjából érdemes megemliteni a Kantról  szóló ér-

tekezést; ++ Pucz Antal  +++ elemzését'h nevelésbeli  fenviték  

mineműségéről"; vezérgondolatok "A nemzeti iskolák  helyes  el-

rendeltetéséről"; ++++ Székely Sándor cikké ++++ "A tanitás talp- 

"A hazabeli kisebb oskoláknak jobb lábraáilitásokról..." 

1816. 

Tudományos Gyüjtemény. 1818. XI. köt. 32. 1. 

Tudományos Gyüjtemény. 1819: VII. köt: 

Tudományos Gyü j temény.. 1821. 2. köt. /81. old. -/ 

Tudományos Gyűjtemény. 1823.. IV. köt. /32-50. old./ 
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tételei"-r51; filozófiai értekezés,. + ,orváth János értekezé-

seit "Pestalozzi nevezetes állitásai a nevelésről" cimmel; ++ 

cimmel;'Egyveleg Gondolatok a Széplelküségről, a lélek nevelé-

séről"; "Értekezések az erkölcs, a jó sziv, a jámborság és az 

ártatlanság"-ról'.; +++ Filozófiai levelek a gondviselésről és 

Utmutatás..."; Tudósitás Dr.  Niemeyer angliai utazásáról, töm-

löcök meglátogatásáról. ++++ 

A felsorolt cikkekbe', értekezésekben szinte kivétel nél-

kül vissza-visszatér Pestalozzi hatása, szelleme. 

A nemzeti iskola rendeltetésével kapcsolatosan kiderül, hogy 

"a szegények oktatását-nevelését ,  nem tartják fontosnak, sőt 

szükségtelen, ártalmas.: /I. m.:2. §./ Mivel ezt nem segítik em-

berségesen, igy élhetetlenség, tudatlanság, erkölcstelenség, 

vak indulatosság miatt sokan tolvajlásra ,, henyélésre, hitetlen- 

ségre, más gonoszságokra vetemednek..." Az 5. §-ban bármilyen 

módszer használatára hivja fel a figyelmet -, igy  Pestalozzi 

módszereire is - a korabeli sajtó. 

Székely Sándor a tarvitás- talptételei között 1. a magami- 

velést és tanitást; 2 .. a tarvitás tudományát és mesterségét; 

3. a tarvitás tudományának becsét emliti. A "nagyok" közül 

Tudományos Gyüjtemény, 1824. V. köt. 4. /71. old.-/ 

Tudományos Gyüjtemény, 1824. IX.. köti XI. köt. /84-94.o./ 

Tudományos Gyüjtemény.. 1824. XII. köt,./79.  

Tudományos Gyüjtemény.,. 1827, VII. köt; VIII. köti X. köt. 

/1. old...-; 106. old.-; II.8. cld;./ . 
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Basedowra, Wolkerre ., Felbigerre, F.  V.  Rohowra, Kamperre, 

Ehlersre, Schützre, Gedichere, Trappra és végül pestalozzira  

hivja fel a figyelmet. A tanitás módjainak törvényeinél 1. "re-

gula" a lélek erőinek "grádicsonkénti mivelése". Megbiráija a 

filAntrópistékat,  hogy "elősegitették a munka unását, éppen 

ez az oka annak, hoay olyan kevés társasági haszonra való em-

bereket neveltek." - mondja. 

Horváth János értekezése világosan felekezeti tendenciá-

ja. "Pestalozzi nevezetes állitásai a nevelésről" az iró tol-

lából ismertető jeliegü, osztályrendszerű, - de problémákat is 

felvető." 

"A . ember mindig javithat6. Ha lelke, szíve, keze ereje, 

a rendetlen élet, feslettség által, ugy szólván megpoklosulnak 

is,  de a sziv és fő mégse hal ki egészen benne, szinte ha ros-

kadásba látszanak is indulni. Csak tudjon valaki jó helyen 

zörgetni ezen a sziven ., megnyilik minden bizonnyal." - 

Szerinte a szülő. mindent tehetnek a nevelés megjavitá-

sóra, a "nép lakószobájában", ... és "az igazi nevelés indivi-

duális". Érdekes az a véleménye,. hogy "előbb kell nevelni az  

édesanyának, mint az atyának." 

- "A gyermek hisz és szeret sokáig, előbb mintsem gondol-

kodik és dolgozzék. Hisz és szeret, jóllehet csak félszerüen, 

de ezen félszerüségében mégis hiszi és szeretni való tehetsé-

gei teljességében, előbb mintsem a gondolkodásnak és mesterség-

nek első csirái benne fejlődni kezdenek. Édesanyjához való hi-

te l  szeretete, lelki, pszichikus tehetségeinek legfőbb erőt-

lenségében és élő, erős, tántorithatatlan, jóllehet csak érzé-

ki, mégis benne tökéletes." - 

p nevelői hivatástudat hazai alakulása szempontjából kü-

lön is megvizsgálást érdemelne pestalozzi példája, és igy 
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Horváth János nevezett értekezése. Felteszi a kérdést:, - "Ki 

legyen nevelő? Akinek jó szive ven,, erőtlenségében is a ját, 

teljes tehetsége, lelkiismerete szerint eszközli -, keresi." -

Véleménye szerint "Átkozott minden olyen tarvitás, nevelés, 

amely összefolyik a tanitó o  szülő rossz példájával. Gyalázatos 

gyümölcsöt terem a gonosz mag a gyermekben. 

szereti gyermekét. Tanitani békességes türéssel, maga-megtaga-

dással, álhatatossággal, irántuk .szánakozással leereszkedés-

sel kell végrehajtani." 

"A gazdagok szánalomra méltók ., nem tudnak semmi haszno-

sat  tenni.  Minden jótól, széptől, nemestől üresen maradtak, 

minden igazság,ismeretétől, minden hasznos gyakorlatától. 

Szegények nem tudtok magatokon •segiteni? Szunnyadva maradt ben-

neteket, senki nem bontakoztatta ki. 

A gazdag gyermek belsőleg hasonlit a koldushoz. 

A középrendnél az erő. Főcélja nem a gazdálkodás, bővelkedés. 

A müvelt középrend lenne teremtő .. Jobban kellene a köznépet 

tanitani az iskolában..." 

...A A középrendből kellene választani azokat, akik nevelők akar-

nak lenni...." 

Feltevésünk, hogy Pestalozzi példája "a  nevelés laicizá-

lásának, de legalább is az egyházak fennhatósága alól való 

emancipációjának irányában hatott. Munkásságának, nézeteinek 

plebejus demokratizmusa mellett'ez lehetett a legfőbb motivuma 

annak, hogy születésének 100. évfordulóján" országszerte 



- 175-- 

tömörülnek a pedagógusok a spontán-rendezvényeken. + 

Váradi Szabó János változatlan hive maradt Pestalozzinak 

a Vay-családnál és debreceni salétrom-inspektorsága idején is. 

Ezt a Pestalozzi-Igövetők II. nemzed ke eli'smerIei  :s jó ideig 

"a Pestalozzi-eszmék egyik legderekabb magyarországi képvise-

lőjének tekintik." ++ 

A 19. század első évtizedeiben több oldalról felmerül a 

nevelési reform k  kérdése és az vségesebb nevelési e1.iárá g  

szükségessége /pl. A Pénzeli Józsefet,  a debreceni kollégium 

1815-ben  megválasztott . , , éppen külföldön tartózkodó professzo 

rát megbizzák, hogy tanulmányozza a Pestalozzi szellemében ve-

zetett heidelbergi nevelőintézetet; .Kerekes Ferenc, a debrece-

ni kollégium tanára birálja az addigi nevelési eljárásokat és 

Tudományos Systema cimii munkájában, 1817-ben jelentős javasla- 

tokat terjeszt elő..., 1825-ben felállitják a pedagógiai tan-

széket a  debreceni kollégiumban, elsősorban Váradi Szabó Jánost 

akarják megnyerni erre/. 

Az  egyre fokozódó Pestalozzi-érdeklődés kielégitésére 

Döbrentei Gábor "pestalozzi Henrik, hires Nevelési Irá élete" 

cimmmel cikket irt az Erdélyi Muzeum 1817. évfolyamában. +++ 

++ 
I. m.:Zibolen Endre: Kandidátusi Értekezés._ /304. old./ 

Kiss Áron szavai. Adalékok Magyarország nevelés- és okta-

tásügyi történetéhez. Bp. Kocsi-Nyomda. 1374.. /157. 1./ 

+++ Lengyel Imre: U. o. 1961.. II. 
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Itt külön érdemes kitérni az erdélyi oktatásügy korabe-

li fejlődésére és haladó szerepére. + Coménius, Locke és 

Rousseau pedagógiai eszméin kivül viszonylag korán gyümölcsöz-

tették pestalozzi életmüvéből adódó,tanulságokat. Már 1771- 

ben napvilágot látott Kolozsvárt Locke műve' .gyermek nevelé-

séről" és ismert volt az Emile kézi forditása is, ahogy a  ma-

rosvásárhelyi Bolyai Dokumentációs Könyvtár igazolja.  Az első 

lépések,pestalozzival kapcsolatosan,a szakirodalom szerint az 

Erdélyi muzeu  1817-i, mér emlitett Pestalozzit népszerüsitő : 

cikkével, valamint a nagy pedagógus mellett inaskodó Stefan 

Ludwig  Roth  tevékenységével kezdődtek. 

A valóságban,- ahogy erre mér Lengyel Imre is rámutat - 

a pestalozziánus gondolatok terjedése sokkal több uton-módon 

történt, mint ahogy az irodalmi nyomok mondják. A 19. század 

elején sok erdélyi értelmiségi járta a német vagy svájci egye-

temeket, ahol kapcsolatba kerültek a kor legfrissebb, legelő-

rébb mutató kulturális törekvéseivel , ős azok  terjesztőivé 

váltak itthon.  

Ilyen külföldről hazatérő diák volt, Tompa Ádám  /1787- 

1855/, skiben yestelozzi első erd`é.1 i tanitwituyát keh látna.. 

Sorsáról keveset tudunk még, könyvtára tanuskodik róla. 

+ Lengyel Imre,; Méhes Sámuel és Váradi szabó János /Adalék az 

Erdélyi Hiradó történetéhez/. Könyv és Könyvtár IV. Tanköny-

vek. Bp. 1964. /137-162. old./ Ugyanebben a kötetben közle-

mények: Dankanics Ádám:"Egy mult század eleji magánkönyvtár 

és pestalozzi hatása." /229-233.old./ 
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Az enyedi dokumentációs könyvtárban őrzött, ránk maradt 127 

kötete olyan értelmiségi emberről vall, akinek személyiségét 

érdemes megismerni,. tanulmányozni. 

Rendkiviil sokoldalu érdeklődése volt. Feltűnő a vallási  

        

Kiderül, hogy főleg ne- 

  

. 4 	 z_.41 - v1 

  

• - e 

  

       

        

velő, pedagógus volt. 

Életéről röviden és pestalozzival való kapcsolatáról: 

trtelmiségi család gyermekeként Klopotiv.án született 17237-ben. 

Iskoláit Enyeden végezte 1802-i1. között../.aapitványok Reges-

trum az Engedi Dokumentációs Könyvtárban Ms 195./1811-ben Bécs-

ben, 1813-ban yverdfunben,  Pestalozzival egy városban, könyve-

ket vásárol. pestalozzi ekkor népszerüsége, befolyása tetőpont-

ján áll. Biztosra vehetjük, hogy ismeretséget kötött pestaloz-

zival. Az Yverdunben vásárolt könyvek + /jegyzékéből Smidt mű-

vei/ közül kettő pestalozzi tevékenységével áll szoros össze-

függésben./Die Anwendung der Zahl... mach pestaiozzischen Grund-

sötzen - mindkettő Heidelberg, 1810./ A könyvek bejegyzése kelt 

1813-14-ben. Világos, hogy hónapokat töltött kint vagy mint 

ösztöndijas,vagy arisztokrata gyermekek kisérőjeként. 1815-ben 

Göttingenbe megy Tompa Ádám, 1317-ig itt tanul. Ismeretséget 

köt Fellenberggel Hofwyelben, a nagy svájci pedagógus legköze-

lebbi munkatársával /57. sz. jegyzet/. 1816-17-ben ujabb köte-

teket vásárol,pestalozzival kapcsolatosak. /51, 63, 64. sz. 

jegyzetek./ 

+ 

 

Románul: Revista de pedagógia. 1962. 12. sz.-ban. Könyvtár- 

jegyzéke; nálunk a jegyzék u.o. közleményekben /231-233. old./. 
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További életutját nehéz követni. 1817-ben Halléban, 

1813-ban Amszterdamban, 1825-ben Enyeden van. Valószinüleg 

bátyja, az enyedi kollégiumi tanár vonzotta ide vissza. 1827-

ben Bécsben jár., állitólag nevelőként. 1838-ban a marosvásár-

helyi anyakönyvben mint a Teleki fiuk házitanitója szerepel. 

1855-ben halt meg. pestalozzi tanitásait közvetlen környeze-

tében népszerüsitette, nagyobb közéleti szerep illette volna 

meg.  

A század ötödik tizedében érezhetővé válik a pestalozziá-

nus eszmék terjedése Erdélyben is. Igy 1842-ben Kolozsvárt 

Brassai Sámuel szerkesztésében jelenik meg egy ilyen szellem-

ben fogant számtankönyv,"3zámitó Szokratész" cimmel. Néhány év 

mulya a Kolozsvári Nevelői Kör tűzi napirendre a pestalozzi- 

féle nevelési elvek népszerüsitését. 

Még egy érdekes forrásanyaggal rendelkezünk a hazai pes-

taiozziánusokkal kapcsolatosan. ++ 	. 

Az Erdélyi Hiradó,. az első erdélyi magyar nyelvű politi-

kai hirlap története /1827. december 29-1848. május 30./ szo-

rosan egybeforrt Méhes Sámuel /178552/ nevével. 

Méhes Sámuel a két nevezetes évtizedben, 1830-40-ben irá-

nyitotta a lapot, amikor a haladó eszmék fejlődése Erdélyben 

is egyre nagyobb lendületet vett. Ebben a fejlődésben jelentős 

szerepe volt a sajtó irányitóinak, akik a társadalmi fejlődés 

Vita Zsigmond: Kolozsvári Nevelői Kör története. Erdélyi 

Muzeum. 1940. p. /285-299., old./ Utalás. 

++ Lengyel Imre:.U. ,. o. , IV. 1964. 
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folyamatában közremüködtek a tömegek hangulatának formálásá-

val, egységes közvélemény alakitáLával stb. 

Méhes Sámuelt sirig tartó barátság fűzte Váradi szabó Já-

noshoz, még fiatal korukban, külföldi tanulmányaik során jött 

létre. 1807-1810. között Váradi Szabó János és Méhes Sámuel 

együtt voltak hallgatók Heidelbergben. Bereczki János,  a későb-

bi kolozsvári professzor is velük tartott, ás feltehetően a 

magyar fiuk a legtöbb előadáson együttesen vettek részt. trde- 

kes megemliteni nézeteik, eszméik alakulásához, hogy a termé-

szettudományok leiró ágát ekkor Kastner és Schelver adták elő 

a filozófiai előadásokat J. Fr. Fries, Kant hive, valamint J.  

Görres, Schelling követője tartották. 

Méhes nem volt kiemelkedő politikus, sem kiváló publi-

cista, munkatársait azonban ügyesen válogatta meg az 1830-as 

évek haladó szellemis tanáraiból, egyéniségeiből: Szász Károly, 

Brassai Sámuel, Wesselényi Miklós,, stb. 

Méhes lelkében éltek a kor magasabb eszméi... irja róla Jakab 

Elek. 

A magyar sajtótörténet kutatói Méhes Sámuel szerepét és 
 

egyéniségét szivesen hozzák kapcsolatba Kulcsár Tstvánéval,  a 

Hazai  ás Külföldi Tudósitások vezető ujságirójával, mint a  

hazafiság két lelkes ébresztőjével.« 	Bizonyos eltérés van,  

mert Kulcsár a század elején, Méhes pedig negyedszázaddal később 

működött, de az összehasonlitás indokolt, mert mindkét szerkesz-

tő hasznos ,  munkás volt a maga terdletén.. 

+  ~lf  L.: ű. o. Lengyel Imre: IV. Lábjegyzet 	137. old.  



- 180 - 

Váradi Szabó János 1830-ban Debrecenbe került a Salét-

romház felügyelői, később főfelügyelői tisztségébe. Országos 

és helyi viszonylatban fontos szerepet játszott ezen a téren 

is. Hivatali elfoglaltsága mellett a város és a kollégium ügyei- 

ben hallatta szavat ,, értékes könyvtárával ;  összeköttetéseivel, 

kiterjedt levelezésével szolgálta a müvelődés, a nevelés ügyét 

1864-ben bekövetkezett haláláig. 

Méhes és Váradi Szabó János levelezéséből a Debreceni 

Egyetemi Könyvtár kézirattári különgyüjteményében 18 levél van. 

Méhes 1820. közepétől 1848-ig kereste fel barmát ját, bár biztos, 

hogy már előbb is levelezésben álltak, de több adat nem áll 

rendelkezésünkre. Rendkivül jelentős korszak ez, az Erdélyi . 

Hiradó problémáival kapcsolatosan is. Méhes felkéri 1832. ok-

tóberében Váradit nevelési tárgyu tanulmány irására. 

Méhes a italadó eszmék, az unió, a politikai és társadal-

mi reformok mellett foglalt állást, amiből megfelelő sarkitás- 

sal a liberalizmuson jóval tulmenő kormányellenes magatartás 

is kivehető. 

Az 1830-as francia forradalom, ennek belgiumi .ás lengyel-

országi kisugárzásai, Széchenyi István és Wesselényi Miklós 

irásai felrázták az erdélyi közéletet tespedtségéből, valóságos 

szellemi forrongás korszaka következett be. Méhes állandóan tá-

jékoztatta Debrecenben lakó barátját a fejleményekről. 

Szász Károly nagyenyedi tanár volt az ellenzék kimagasló 

vezére. Finta Károly enyedi diákot, aki az ifjuság vezetője 

volt, kicsapta a kollégiumból, és a Bethlen kollégium az el-

lenzék előretolt állása volt. Méhes levélben kéri Váradi Szabót, 

hogy a debreceni kollégiumba felvételt nyerhessen Finta Károly,l 

hasonló fó ditva már előfordult. /Igaz, a debreceni kollégium 

anyakönyvében nincs bejegyzés erekről!/ 
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Méhes melegszivü emberbarát volt. 1852: tavaszán végren-

deletében vagyonának legnagyobb részét  oki  i 1 égim? a? api vá-

nyokra  és a város szegéQyeineK javára hagyta. 

Váradi Szabó János 1816-ban tanitványainak nevelése so-

rán alkalmat kapott arra, hogy a század eleji pest társadalmi 

életével, korának kiemelkedő egyéniségeivel megismerkedjék és 

Pestalozzi közvetlen Környezetében szerzett kítünő nevelési ta-

pasztalatait irásban és szóban a magyar nevelésügy rendelkezé-

sére bocsássa. Az 1820-as években a Bécsben fontos kulturköz.- 

vetítő szerepet betöltő magyar diákokból álló középnemesi ős 

értelmiségi réteggel került szoros kapcsolatba. 

1818-ban  Pestre  jön Hofmann Franz Georg, akit Váradi 

Szabó János már Pestalozzi környezetében, Ifertenben megis-

mert., ahová néhány növendékével együtt ment "Pestalozzi elem i . 

módjának megtanulására azt követendő leánynevelő intézetében 

Erről a szándékáról a polgárosodó pest közönségét külön kiad-

ványban tájékoztatta. + 

Kit évtizedre volt ükada JioRy Pestalozzi eazméi át- 

/Erre utal ++ az a tény, hogy a 

debreceni kollégiumban Váradi Szabó János tanitványának,,. báró 

Vay Mikósnak a főgondnoksága .  idején, a 40-es években valósul 

meg az uj szellemü oktatás../ 

U. o. Lengyel Imre: II.  1961. Lábjegyzet 18. /Pest, 1818. 

éber Erziehung u. Unterricht... 

++ U. o. 19. Lábjegyzet: Balogh Ferenc:. A debreceni kollégium 

története. 1904. /284-287. 1./ 

_ 4 ._ 
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Lengyel Imre felsorakoztatja azoknak az ismert követők- 

nek a nevét, akik fáradoztak még azon' legrégebbtől kezdve, 

hogy az emberiség nagy nevelőjének szellemi  örökségét magyar 

földön gyümölcsöztessék: Talyga István, Fáy András, . Szőnyi pál, 

Steinacher Gusztáv Vilmos, Kiss Bálint és pestalozzi születé 

sének 100. évfordulója táján Tavassy Lajos,. Feltűnő ., hogy alig 

van közöttük olyan, aki ne lett volna kapcsolatban Váradi Sza- 

bó Jánossal. 

Az első pestalozzi-vita lezajlása után a század 30-40-

es éveiben pestalozzi eszméi jelentősebben behatolnak az egy- 

házi iskolák /jórészt még/ nevelési-oktatási /rendszerébe/ 

tervezeteibe. 

Diesterweg szerint: "Hosszu pályán halad a nevelés nem- . 

tője a századok, s tán ezredek vonulnak el, mig egy pestalozzi 

Henrik ujólag megjelend" -; felhívása folytán hazánkban . ; is  

Vajda, Ballagi és Tavassy inditványára 1646. január 12-én, 

születése 100. évfordulóján, pestalozzi-ünnepség volt. Erről 
++ 

tudósit a korabeli sajtó is. 	Ezzel pestalozzi j .avárá dőlt 

el a harc. . 

A második nemzedék, pestalozzi lelkes hivei, kapcsolatban a 

század eleji hivekkel, terjesztette eszméit ., és most már 

Lengyel Imre:. Nemzedékek találkozása pestalozzi szellemében. 

Könyv és Könyvtár.. III. 1963. Debreceni Egyetemi Könyvtár. 

Lapszemle pestalozzi halála napján. Néptanitók Lapja. 10: 

/1877./ 4. sz. /740. old../ 
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tanainak alkalmazási módszereiről folyt a vita. A második nemze-

dék legjelesebb tagja Tavassy Lajos volt. Az évfordulót arra 

használja fel, hogy a nagy népnevelőre irányitsa a figyelmet. 

"Terjedtek a józanabb nevelési eszmék s irányelvek, s éb-

resztett az érdekeltség a pedagógiai dolgok és a neveléstörté-

net iránt." -"Azt is akarták"... hogy miután mi magyarok a ne-

velés körül eddig inkább élőszóval, mint irottal igyekeztünk 

hatni, próbáljuk meg a nevelési irodalom megalkotását, s leg-

alább Pestalozzi és más jeles nevelők munkáit adjuk addig for-

ditásban, mit eredeti munkánkkal felléphetünk." - 

A Pestalozzi-ünnepségre néhány magyar nevelővel kiadja 

Pestalozzi arcképével a "Nevelési Emléklapok" 1. füzetét. Ez-

zel megszületett az első közös, csupán a tanüggyel foglalkozó 

magyar folyóirat. ."Pestalozzi Henrik szellemének, az emberi-

ség és emberség egyik leghübb bajnokának, a gyermekszerető, 

szeretve képző, képezve emberitő, s emberitve boldogitó atya-, 

tanitó-, nevelő-  és hazafinak évszázados születése napjára." 

1846-48. között 6 füzet látott napvilágot. Tavassy szerkesztői 

minőségben is minél szélesebb körű terjesztésre törekedett, 

igyekezett felkutatni a hazánkkal való kapcsolatait. 

A korabeli sajtó Pestalozzi halálának 50. évfordulóján 

szintén megemlékezik: P1.: a terézvárosi VI. kerületi Tanitói 

Kör emlékünnepséget tartott. Svájc ünnepelt lapjából idéz a 

Néptanitók Lapja, a "Schweizerische Lehrerzeitung"'-ból, hogy 

"az ujabb pedagógia Pestalozzi kivánalmát általánosan elismer 

ri, és vallja, hogy a Pestalozzihoz való visszatérés fogja 

meggyógyitani ami sokféle iskclai bajainkat. Kiemelnénk a sok 

javasolt pestalozzis mód közül:, "ha a gyermek természetét vesz-

szük vezetőnek" - segiti a bajok orvoslását. 

+ L.: U. o. /Lapszemle./ 
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Az ujabban feltárt adalékok alapján - Lengyel Imre kuta 

tásaiból - ismeretes, hogy TavasEy Lajos és Váradi Szabó János 

szoros kapcsolatban álltak mint a két nemzedék vezető nagyjai. 

Tavassy hozzá fordul cikkanyagért az ünnepélyekre, levelezésük 

ezzel kapcsolatosan nagyon érdekes. Igy még életében elnyerte 

Váradi Szabó Jáno:, az elismerést. 

Ezek az értékes adatok a Nevelési Emléklapok keletkezé- 
• 

séről szólnak, megvilágitják, , hogy a személyes levelezés  a 

korabeli sajtóviszonyok között lehetőséget nyujtott olyan kér-

dések felvetésére is, amelyeknek a tárgyalása a cenzura miatt 

lehetetlen volt. 

Tavassy Lajos munkásságát csak a teljes Tavassy-hagyaték-

naplók, levelezések stb. - ismeretében lehetne jobban elemez-

ni, értékelni. Oroszné Murvai Margit + méltatja 1954-ben a pe-

dagógiai Szemle hasábjain érdemeit, egy hipotézist is felállit, 

hogy Tavassy és baráti köre más, fontos köznevelési kérdéseket 

is megtárgyaltak, nemcsak a sajtóban megjelent és a cenzura 

elé bocsátott kérdéseket. A Debreceni Egyetem kézirattárában 

lévő, eddig ismert levelek is ezt igazoljak. 

Váradi Szabó János és Tavassy Lajos kapcsolatának létre-

jöttére vonatkozó levelek még nem kerö.ltek elő, sajnos. De már 

á Nevelési Emléklapok Pestalozzi-számának megjelenése előtt 

kapcsolatban álltak, ez tény. Bizonyitja egy 1345. szeptember 

+ Oroszné Murvai Margit: Tavassy Lajos munkássága. pedagógiai 

Szemle.  1954. 4. évf. 1. sz. /101-117. 1./ 
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ári átvételi elismervény Tavassy aláirásával, Váradi Szabó Já- 

nos kéziratos tanulmányáról, + amit Pestalozzi érdekében kül-

dött fel Pestre; valamint egy 1845., szeptember. 10.-i levél Nay 

János táblai jegyzőtől, amely részletes beszámolót ad a Nevelé-

si Emléklapok szerkesztési előkészületeiről. 

Tavassy Váradihoz irt ismert levelei: 1846. julius 23; 

szeptember 16;. 1847. május 19. és november 12. ++ /2., 3.,. 4., 

5. sz. levelek./ 

Jelentős nagyon ez az időszak, majdnem másfél év, Tavassy 

munkásságában. Erre az időszakra esik a protestáns tanintézetek 

tanárainak közös értekezlete,. 1846. októberében Pesten. Az ak-

koriban szokásos tanügyi értesitő az un. "tanodai hirlemény" 

volt, amit küldözgethetett Tavassy Váradinak. Az értekezleti 

előkészületekről is beszámol, lelkesen veti fel annak a lehető-

ségét, hogy a 60 éven felüli , öreg Pestalozzi-követő Váradi 

Szabó János is esetleg részt vesz a konferencián. A következő 

levélben, a már időközben lezajlott értekezletre utal. Nem irja 

le, inkább a megjelent közleményekről szól. A résztvevők közül 

megemliti a "nagy ur" nevét,. Erdélyi Jánost /1814-1868/, akit 

tanitványai vettek körül;, valamint Warga János /1804-18710 nagy-

kőrösi tanár nevét. A következő hasonló értekezlet Sopronban 

lenne Tavassy javaslata szerint. 

Mivel a Nevelési Emléklapok Pestalozzi-számából maradt 

vissza, igy Tavassy megkéri Váradi Szabó,Jánost ellenszolgálta- 

tás nélküli kiosztására is. Tavassy pedagógiai optimizmussal 

Debreceni Egyetem Kézirattár•Ms 32/2150. 
++ U. o.  Ms 438-441. 
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ir az olvasók neveléséről ... - "Illynemü könyvek - sajnálattal 

tapasztaljuk közönségünknél, nem igen kapósak. Majd ez meg fog 

változni, csak neveljük népünket, majd lesznek több vevők, s 

olvasók, minden oskolázott gyermekben egy olvasó nő fel .." - 

Jövőbeni terveivel kapcsolatosan a Nevelési Emléklapok szer-

kesztését és a tanári gyülések rendezését tüzi ki célul. A le-

vél szerint Váradi igérte, hogy ujabb cikket fog irni, amit 

megköszön. Beszámol a szombat esti pedagógus összejövetelekről, 

tanácskozási témákról. Megemliti Schedius Lajost, aki élete al-

konyán van már. 

A fél év mulya kelt levél a Nevelési Emléklapok ujabb 

kettős füzetének megjelenése alapján született. Őszinte birdie- 

tot kér Váraditól, ás a terje .szté .sben segitést. 

Ebben található Váradi Szabó János tanulmánya "A köznép tani-

tóiról." Szőnyi. Pál megjelent könyvéről kritikát irt ebben Ta-

vassy. Feltevésünk, hogy Váradi Szabó János hatására vált-e 

Pestalozzi követővé Szőnyi Pál debreceni diáksága idején?!? 

Ebben Schedius Lajos is irt cikket. 

A Magyar Nevelési Társulat létrejötte szintén Tavassy ne-

véhez füződik..."A tanoda és egyház" cimü dolgozatát is erre 

irja előadásának. 

Ennek egyik ülésén Pestalozzi, Fellenberg ás Wéhrli életmüvé-

vel kapcsolatban felhivta a figyelmet Váradi Szabó Jánosra is, 

1317-ben megjelent könyvére,_ hangsulyozva a mondanivaló idősze-

rüségét. 

Az 1847. évi tanszéki beszédekből is küld Váradinak véleménye-

ket, és csak :érintőleg utal a meg nem értéséből származó koráb- 

bi sebekre. 

Az utolsó,. 1347. november 12-én kelt levél fejezi ki leg-

jobban kettőjük barátságát. Váradi Szabó János megküldte 
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Tavassynak "Az oskoláknak szorgalom-oskolákká változtatásáról" 

1817-ben irt művének kéziratát. Schedius Lajos haláláról meg-

emlékezve csak elmélyiti a levél hangulatát. 

Majd a Nevelési Emléklapok ujabb számának előkészületeiről 

szól. 

Indulatszóval kezdve legujabb dol_ozatának fontosságára hívja 

fel barátja figyelmét. "A tanoda és egyház viszonyáról cim-

mel, világos ,, hogy az iskolák államositását tárgyalja, amely 

már 1847. őszén elkészült, és csak a azigoru cenzura miatt  to-

lódott el a mü kiadása 1848-ra. "Én részemről a magzat körül 

csak két hatalmat ismerek és a kettőnek vindikálom a nevelést. 

Az egyik a szüle, a másik az állam. Egyházra most már tulaj-

donképpen nincs is szükse6, mert az ember életének minden 

iránybani kifejtését felleli már a szabad., egyenlő és testvé-

ries státusban" fejti ki Tavassy meggyőződését élőszóval az 

1848. julius 20-24-e közvitt rendezett tanügyi konferencián. 

Ez következetességére, elvhüségére jellemző, hogy az igaz- 

ság érdekében még a protestáns iskolarendszerrel szemben sem 

elnéző, amelynek pedig egyik vezető egyénisége volt. Tavassy 

végső cél-ja, a nemzet szellemi emelése, - ez ad neki erőt. 

pestalozzi,meglehetősen kevés levelet irt Magyarország-

ra.. Tavassy Lajos Nevelési Lapok 1. füzete 13 levél 1809;, 3-4. 

füzete 6 levél 1808 --bál töredékesen, Brunszvik Teréz átengedé-

séből közlésre; Zsengeri Samu kéziratos munkájában pestalozzi 

9 levelét veszi fel, eredetije a kolozsvári egyetem birtokában 

áll álli tólag. . 

+ Magyar Pestalozzi-bibliográfia.. Kemény Ferenc-Rau Mária mun- 

kája. Magyar pedag62,ia., XXXwI. évf., 	sz. /100-114. 1. / 

/U. 0.  2C. lgb_j./ 
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A Debreceni Egyetem könyvtárának kézirattárában 5 levél 

van; Váradi Szabó János iferteni emlékei.. 1 db pestalozzitól, 

2 Niederertől, 2 Eggertől.. 

Időrendben: 	.. 

Niederertől 1813. I. 29.•Az intézeti életről irva, rendszere-

sen tartotta a kapcsolatot Váradi Szabó Jánossal., igy hazánk-

kal is a nagy mester közvetve. Dicséri Eggert, hogy mindketten, 

külön pestalozzi is, nagyon örülnek., hogy hazánkba kerül. 

A Svájci Neveléstudományi Társaság diplomáját várta, amit Egger 

hozott Magyarországra. 1312-ben pestalozzi a fülén keresztül 

egy kötőtivel igen sulyos agysérülést szenvedett, ennek követ-

keztében hónapokon ait élet-halál között volt. Niederer az uj 

nevelési eszmék megvédelmezésére és terjesztésére "Wochen-

schrift'für Menschenbildung" cimmel folyóiratot szerkesztett. 

Majd ujabb folyóirat kiadását tervezi, kéri Váradi Szabó Jánost 

közremüködésre. Meggyőződése .,, hogy pestalozzi tanainak hatása 

Magyarországon Váradi Szabó János tevékenységével kezdődik.. 

Eggertől 1813.. IV., 20-ön; Niederertól 1813. V. 25-én,: Eggertől 

1813. VI. 23-án. 	 . 

Svájcban is sok barátja és sok ellensége volt pestalozzi 

eszméinek, nevelésének. Az ekkortájt meginduló irodalmi harccal 

kapcsolatosak Pestalozzi vitairatai "An Hrn Geheiwath Del-

brück" és "Erklárung gegenHrn Chorherr Bremi" cimmel. 

pestalozzi levele Váradi, Szabó Jánoshoz, _1313. TX. 13 fin;  

Örömét fejezi ki, hogy Egger már Magyarországon van. Reméli., 

hogy a kölcsönös várakozásnak megfelel majd, és igy sikerül a 

magyar nevelésügyre is hatással lennie. A maga részéről mindent 

} Utalás: Családi Kör.  1864. 10-14. sz. és Emlékek cimmel. Jó- 

kai Etele forditásában. Bp. 1d88. Báró Vay Miklósné, szül. 

báró Adelsheim johanna N.G.  
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el fog követni., hogy a közös törekvés megvalósuljon. Kiemeli 

a természetnek a gyermekekre gyakorolt hatását és a nevelés 

jobb alapokra helyezésének fontosságát. 

4. "pestalozzi pályázat": 

Ahogy korábban már említettük, . hazánkban már az 1744-

es évek elejétől alapitottak árvaházakat, az elhagyatottak 

ápolására, neveltetésére, ..."majd 1846. előtt egy menházat, 

amely azonban rövid működés_ után megszünt." + - Ez a pe:ti el-

ső gyermek-menhely és egylet volt. ++ 

A hazai gyámügy kialakulása és az első árvaházak alapi- 

tása nálunk. a "szegény-ügy" helyzetével együtt csak a "sze-

g.ény-ügyi adminisztráció" szintjén megmaradt kezdeményezések 

voltak: +++ Az  "árva-comissiók" felállitása és az árvák mellé 

gyámatyák rendelése, valamint az első árvaszékek megválasztá-

sa az 1870. évi XVII. törvény értelmében; az 1876. XIV:es tc. 

140. §-a  szerint:  "A község gondoskodik a vagyontalan hülyék, 

süketnémák, vakok, nyomorékok, lelencek és dajkaságba adottak . 

orvosoltatásáról és eltartásától." .  Az 1886. 22. tc. a korábbi 

/1724-es/ királyi rendelet mintájára kimondja, hogy "amennyi-

ben'a jótékony intézetek segélye és egyesek könyöradománya a 

+ Weber E.:,A szegénynevelés hazánkban. Néptanitók Lapja 7-8. 

/1874-75./ 20-21. sz. és 5. sz. 

++ Néptanitók Lapja utalása segélyezésre. 6. /1873./ 9. sz. 

/149. old../ 

+++ 
I. m. Dr. Veczkó József:..Gyermek- és ifjuságvédelem. Tan-- 

könyvkiadó. 19+65../1.1-17. old./ 
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község szegényeinek ellátására elegendő nem volna, a község a 

helyi viszonyokhoz képest gondoskodni tartozik a községben il-

letékes mindazon szegények ellL.tásáról, akik mabukat közsegéd 

nélkül fenntartani nem képesek."  + 

Ebben az időszakban a községek is nagyon szegények vol- 

tak és "gondoskodásuk" a szegények megtürését, legjobb esetben 

a "koldulás szabadságának intézményszerű jogát" jelentette. 

A "27.=bad koldulás" lett a  zegény-ügy + alapelve. A vagyontalan 

árváknak, lelenc gyermekeknek csak nagyon kis része részesült 

gondozásban, nevelésben, igy a társadalom terhére váltak a kol-

dulás és lopás növekedése miatt nálunk is; sok an  elpusztultak. 

Pesten 1859-ben már lezajlott az evangélikus árva-ápoló 

egylet első nagygyülése. ++ A tudósitásból megtudjuk, hogy az 

Egylet árvaházat akar feléllitani Budapesten, de nemcsak erre 

a területre szoritkozó intézet lenne, "... hanem oltalom ás 

ápolás alá venni mindazokat, kiknek erre szükségük van, •tekin-

tet nélkül a nemzetiségre és árra, hogy melyik városban, megyé-

ben, sőt melyik koronaországban születtek...." Első volt Auszt-

riában ez a "szeretetegyleti nagygyűlés". Feladatának tartotta 

az evangélikus árvák ellátását, testi, lelki ápoltatásukat. 

Alaptalan azok félelme, kik azt hiszik, hogy a. nagy világesz-

mények küszöbén állva, elvonják a segit4éget az ilyen munkák-

ról. Éppen ilyen idők veszik igénybe többszörösan a kereszté-

nyi szeretetet." 

I. m.=Járó Miklósné. GPI. Adalékok a  hazai gyermekvédelem 

történetéhez a II. világháboru küszc,béig. Ped. Szemle. 1963.  

12. sz.%111a-1121./ 	 - 

++ Az evangélikus árva-ápoló egylet első egyetemes nagygyülé- 

se. Prot.  Egyh. és I:.k. Az Evang.Wooh után.2./1859./19.575.1. 
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Az "evangélikus árvaházt" 10 gyermekkel nyilt meg 1861 

ben. A pénzalap megjavult az adományok révén 1865-től, és igy 

az 1867. évi + ujabb:közgyülésen már ujabb épület biztositá-

sáért, több árva felvételéért és államsegély biztositásáért 

lépnek fel. 

Az uj gyermekvédelmi szemlélet térhóditása hazánkban -

a "polgárság" sürgős tennivalóinak felismerése, megvalósitása 

a népoktatásban - szorosan összefonódik Molnár Aladár nevével, 

akit méltán nevezhetünk az elhagyott gyermekek intézményes ne-

velése első magyar megteremtőjének. ++ 

Molnár Aladár /1832-1831/ miniszteri osztálytanácsos az 

eötvösi kulturpolitika speciális területének, az ujszemiéletü 

hazai gyermekvédelemnek - konkrét megvalósitója. 

Először 1865-ben, majd 1870. őszén járt Svájcban, ponto-

sabban Zürichben, Bernben, Luzernben. Célja az volt, - ahogy 

tanügyi jelentésében beszámol erről 	- hogy a még nem ismert 

változásokat /1870-benn/ részletesén megismerje a svájci közok-

tatás területén. Elsősorban azokat a "problémákat" vizsgálta, 

amelyek nálunkjelenleg négy viták alatt állnak, amelyek már a 

Az evangélikus árvaegylet közgyülése. Prot. Egyh. és Isk. 

Lap. 10. /1867./ 14. sz. /443. 1./ és Prot. Egyh. és Isk. 

Lap. 10. /6./ 1867. /185. old./; 10. /4. 1./; 1867. /1322. 1.7. 

+4- Németh János; A Balatonfüredi Arvaház pedagógiai tevékenysé- 

gének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. Szak-

dolgozat. 1963. Szeged, József A. Tudományegyetem Pszicholó-

giai és Neveléstudományi Tanszék Könyvtár. 
++± 

Molnár Aladár: Jelen tése tanügyi tarnulmányairól ' Schweic és 

Bajorországban. Néptanitók Lapja 3. /1870./  4-6. sz. /699.1./. 
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megvalósitás utján haladnak, illetőleg amelyeket minél előbb 

meg kellene valósítani. P1.: A tanitóképezdék szervezete, a 

bentlakásos intézmények kérdése, a felvételi vizsgák problé-

mája, az alsóbb foku gazdasági oktatás helyzete, a népiskolai 

tanitók özvegyeinek és árváinak ellátása, a népiskolák anyagi 

fenntartásának ügyye végül az egyleti tevékenységet; ..."és  az  

ttun  - e~- 
Anstaltok." - irja kiemelve Molnár Aladár. 

A két látogatás között lezajlott fontos események és té-

nyek között érdemes megemliteni, hogy  Czékus István főesperes 

buzgólkodása folytán Eperjesen kollégiumi gyámintézet és jóté-

konyság jött létre, erről szintén a korabeli protestáns sajtó 

tudósit + 1866-ban.. A "Protestáns országos árvaház" 1373-ban 

nyílt meg Budapesten. A korábbi tudósitáz, s zerint 1895-ben itt  
103-árva részesült "jobb nevelésben" ,  27 gyermek közülük segélyt 

kapott, megnőtt a nevelőszemélyzet száma is. 

Gönczy Pál  /1817-1892/ magyar nyelve n  ismerteti a zürichi 

közoktatás szervezetét az J. 68-aa Budapesti Szemle füzetében. ++  

"A törvényeket,, s kormányrendeleteket kinyomtatott példányokban 

meghozathatjuk, de hogy az azokban kifejezett elvek s intézke-

dések a gyakorlatban miképp lettek keresztülvive, s mennyiben 

bizonyultak hasznosaknak vagy károsaknak, az éppen az egyes  

intézeteknek minél részletesebb életképéből látható." Szintén 

szól a tanitóképezdékrő1, az alsóbb foku gazdasági oktatásról, 

a nagyszerű egyleti tevékenységről, az e gyletek által fenntar-

tott menházakról. 

+ Protestáns egyházi és iskolai Lap. 9. /11366./ 1. és  4. sz. 

/116-117. old./ 

++ Néptanítók Lapja. 3. /107C./'4-6. sz. /699. 1./ 
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Az előzőekben már emlitettük, hogy  Eötvös és Molnár fel-

ismerték és gyakorlati megvalósitásán is faradoztak, hogy az 

elhagyott és a züllés veszélyének kitett gyermekeket is a tár-

sadalom számára hasznos polgárokká neveljék. 

Ez az eszme már nagyon régóta foglalkoztatta Molnárt, és mind-

inkább hatalmába keritette. Utazásain tett tapasztalatai alap-

ján az árvanevelés rendithetetlen, fáradhatatlan harcosává 

vált. "Fölhivás -ban fogalmazta meg a tennivalókat,, + nemze- 

tünk közvéleményéhez fordulva, 1869-ben: "A szeretet karjaival 

mentsük meg a nemzet számára t - s tegyük a nemzeti erőnek erköl-

csileg és anyagilag hasznos tényezőivé még azokat is, kiket 

pályájuk már gyermekségükben elhagyatott helyzetüknél fogva 

valószinüleg a börtönökbe, vagy éppen a vesztőhelyre vezetne." 

Ugyancsak ebben az évben "Emlékirat"-ában fordul Eötvös 

Józsefhez, valamint Gorove István földművelés-, ipar- és keres- 

kedelemügyi miniszterhez "a felsőbb népiskolák gazdászati s 

iparos alsóbb foku szakiskolákul szervezése ügyében..." ++ 

Többször megkisérelte eszméit megvalósitani, de sokáig 

sikertelenül. 

" 1litsunk' zer-tet-házakat!'" cimmel ujabb felhivás je-

lenik meg Molnár tollából szintén a Néptanitók Lapjának hasáb- 

jain. +++ 

"....Általános müveltségi állapotunknak egyik szomoritó 

tüneménye az, hogy mig egyfelől alig v an  Európában ország, hol 

Néptanitók Lapja-.11. /1669./ 14. sz. /210. old./ 

+ + Néptanitók Lapja.2. /1869./ 38. sz.-39., sz. /539:,. 617. 

old./ 

+++ Molnár Aladár: Állitsunk "Szeretet-házakat!" Néptanitók 

Lapja 3. /1870./ 46. sz., /.689. old,/ November 17. 



- 194 - 

oly nagy szükség volna munkásokban és értelmes, megbizható 

cselédekben, mint nálunk, másfelől egész osztályt képeznek 

azok, kiknek sorsa, kora ifjuságuk óta megszokott életmódjuk, 

sőt egyedüli élvezetük a tétlen csavargás és henyélés, s kik 

származásukat s egész életüket kifejezik a népdalban .; 

Ma itten, holnap ottan, csak ez az élmény, 

Csavargónak születtem, csavargó vagyok én... stb. 

Ezek a "szegény legények" munka nélkül, szükségből, unalomból 

vagy mulatság közben, avagy az orgazdák csábitásaira biinbe ke-

verednek. Kénytelének bujdokolni, s a bün gyorsan nemezvén a 

bünöket, betyárok, rablók, majd gyilkosok lesznek,= mig nem a 

biróság szabaditja meg tőlük társadalmi életünket, melynek ők 

gyakran nemcsak ellenségei, de egyszersmind áldozatai is vol-

tak. Nagyrészt ez a története az elitélt betyároknak s rablók-

nak kik legtöbbször gondviseletlen gyermekekből növekednek fel." 

"Népesedő fővárosunk, s féki nagyobb városaink utcáin 

is hemzsegnek a kéregető gyermekek, kik szükölködő s egyszers-

mind  lelketlen szüleiktől az utcára üzetve kolduláson kezdik, 

s lassanként csirkefogókká ügyesednek ., majd első kisebb vétsé- 

glikért a városi börtönbe kerülvén, ott talált kiképzett meste-

reik és a gyakorlat által qualifikált tolvajokká neveltetnek. 

Azok mellett, kik ekként a henyeség fészkeiben vagy a 

.nyomor iskolájában gazemberekké növekednek, hány ezek közül el-

hal 6-14 éves korában, a gondviseletlenség vagy ebből szárma-

zott korai romlottság miatt? /Kivált a szegényebb lakosságu 

felvidéken vagy Erdély hegyei között./ pedig népességünk lassu 

szaporodása miatt nálunk ez is kétszeres veszteség. 

Nem volna-e ép oly keresztényi ,, mint hazafias kötelesség 

ez elhagyottak ügyét felkarolni? - és ha Scwajc 3 millió lakosa  

között legnagyobb részt magán-egyletek által fenntartott 80 
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szegénynevelő intézetben jelenleg i5 3C17 elhagyatott gyermek  

neveltetik, nem lehetne-e a tizennegyedfél milliónyi lakos-

ságu Magyar-Erdélyországban is a közösség buzgalmának segélyé-

vel 'e sok ezer veszendőből kezdetben tán egypár százat; majd  

később egypár ezret megmenteni, s munkás cselédekké, földmive-  

sekké é.a iparosokká nevelni fel?  

Nem azt   ,é kom itt, hogy a már többé-kevésbé romlott; 
vagy éppen biróságilag büntetett gyermekek számára állitsunk 

javitó házakat. Jől tudom, hogy ilyen vállalatok, eredményei-

ket tekintve, csak részben sikerülnek, még azon műveltebb or- 

szágokban is; hol ez Üggyel sok, jeles pedagógok foglalkoznak,  

és ahol a növendékek az intézetből az erkölcsi javulásra a 

mieinknél kedvezőbb társadalmi viszonyok közé lépnek ki. 
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vagy i ppros oktatással daszekkötöt a evelőintézeteket  melyek-

ben oly gondviseletlen gyermekek, kik még maguk nem vásottak 

nagyon, de elhagyatott helyzetüknél vagy éppen erkölcsileg ve-

szélyes környezetüknél fogva romlásnak vannak kitéve, jó er- 

köl~sü, értelmes emberekké,, s a helyi vagy vidékbeli körülmé-

nyek szerint, munkás- vagy földmivesékké, vagy kertész-legé-

nyekké, s vincellérekké, vagy iparosokká, vagy /ti. a leányok/ 

nő-cselédekká neveltetnének...." 

A továbbiakban megtudhatjuk, hogy Molnár Aladár már  

1868-ban  részletesen kidolgozott egy tervet árvaház létreho-

zására, melyben 100 elhagyott  fiu, leány gyermek nevelésére 

tett javaslatot: "... Egyszer a budai népnevelési egyletben 

inrditványozua a fővaros mellett, egy hasonló intézetnek zöld-

séges-kerttel együttes felállitását, melyben az utcákon kére-

gető gyermekeket befogadva,, kertész-legényekké nevelnénk. 

Azonban inditványom még tárgyalása előtt elszenderült, mint 
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lassanként maga az egylet is." + Tervezete szerint a létreho-

zandó árvaházban bölcsőde és kisdedóvó részleg beinditását is 

fontosnak tartotta. Később elképzeléseit kiegészitette a meg-

szervezendő árvaházban - svájci mintára - a tanitóképzés meg-

valósitásával. 

1870. nyarán az osztálytanácsos Erdélyben  és a felvidé-

ken több, üresen állá, régi zárdaépületet és eladó székely ha- 

tárőri házakat látott, amelyeket alkalmasnak talált ilyen in- 

tézmények létrehozására... 

le minden ily intézet sorsa és sikere a nevelőktől füg-

gően,  mér a tervezéslik is f6 nehézség volt, hol találunk e cél-

ra kiképzett embert, ki pedagógiai tapintattal, kimerithetet-

len türelemmel s szelídséggel., és teljes odaadással a gyerme-

keket ne csak tanitsa, hanem nevelje is, velük éljen, s velük 

dolgozzék mindennemű munkát." 

Molnár Aladár 6 különböző "Rettungs-Anstalt"-ot látoga- 

tott meg utazásai során. 

Szerinte a német Bettungs-knstalt,  a francia Maison de correc-

ticrn+  és az angol EQUal4=SgLail  inkább olyan intézeteket jelen- 

tenek, ahová mér vásott gyermekeket javitásra vesznek fel. 

Szól arról, hogy Bern mellett a bechteleni menházban "nevelési 

szeminárium is van; a nevelés és tanitás pestalozzi-Wghrli — 

irányban folyik. Alapelve: 	munkára munka által nevelni", . s 

ennélfogva a munka csak nevelési eszközül /a  munka csak eszkö-

ze a célnak, nem az a cél, hogy minél tdbbet dohozzanak, ha-

nem csak annyit, ury, hogy testileg, szellemileg erős, munkás 

emberekké fejlődnek.,." ++ 

L. még utalás:'Néptanitók Lapja 3. /187C../ 1. sz. /27..o./ 

1. m. :Néptanitók Lapja 3. /1870./ 46. sz.,/689. old./ 

+ 

++ 
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A nálunk létesitendő intézmény alapjának., céljának, jel- 

legének kifejezésére H  magyarul a "Szeretet-ház" elnevezést 

ajánlja, a fenti elnevezésekkel szemben. "..,Ha valaki jobb 

nevet talál sziv4sen elfoiadom", - de szerinte az erkölcsi 

nevelésnek is legfőbb eszközei lesznek az ilyen intézmények. 

Az ealitett intézetben 45 szegény fiu nevelését tanulmá-

nyozta, vegyis az'emlitett Pestalozzi-Wáhrli-fele módszert. 

A gyermekek 4 családra tagolódtak, 1 Familien Lehrer vezette 

Őket, aki együttaludt, evett, dolgozott velük. ".. . .Gyönyörű 

volt nézni,'hogy a tanitási órákon kivüli időben a tanitók mily 

kitartással kapálnak, s szántanak a növendékekkel együtt, s mig' 

a tantermekben inkább csak ismereteket tanitanak, a  munka  köz- 

ben észlevételeikkel, s fiayelmeztetéaeikkei az életre oktatták." 

Az első magyar"Szeretet-ház" létrehozása igy természete-

sen Molnár Alad$T nevéhez füzŐdik ., amelyet több hasonló felél- 

litása követett. A következő részben pestalozzi hatását a  ha-

zai nevelőintézményekre nézve eléggé nyomon követhetjük. 

Szükséges leszögeznünk, hogy  mit értünk "szeretet-ház 

fogalmán? + -....olyan intézményt értünk,., amely korhatár nél- . 

fizikaimunkájuk e.11enszolgáitatásaként élelemmel és ru-

házattal látja el lakóit...." Arvaházon már nevelőjell,egü, okta-

tó intézetet kell. értenünk." 

Pestalozzi hatásának növekedését ezek'után csak mélyiti 

a lezajlott "tanirodalmi pályázat vele kapcsolatosan. ++ 

+ 
1. m.;Németh János: Szakdolgozat. 1968. /1. old./ 

+ + 
Néptanitók L&pja. Buda-Pest. 3. /1870./ 5., 6., 8., 9-10., 

11-12., 13-14., 15., 16., 17. sz. /65-67; 83; 116; 135; 

149; ,170; 182; 203; 216. oldalak./ 
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1,;369. augusztus 1-éri hirdették meg. "Célja az volt, 

hogy egy nagy pedagóg és igazi népbarát működését tanulmányoz-

zuk, példajarl 	e1kesüljünk, ,.. Feladatul jelölték meg egy 

rövid, népszerű és tanulságos ismertetés megirását a nagy mes-

terről. A "Népnevelők Pesti Egylete" thztujitó közgyűlésén 

187G .
. január 6-án felolvasták, kihirdették a pályázatokkal 

kapcsolatos eredményeket, jelentést. A pályabirák között Gyu-

lai Pál és Gönczy Pál voltak. Végül Gönczy Pál elfoglaltsága 

miatt Brassai.Sámuel helyettesítette. A jelentés megállapít- 

ja, hogy ha "... nem is eredményezett oly általános becsü re- 

mekmüvet, melyre mind irodalmunk diszére utalhatnánk, tekint-

ve az időnek is rövidségét, várakozáson alul nem maradt. Még 

a távol  ,Svad_ic.b61 is hrkezett be, eay nagy alapossággal és tu-

dományos készülettel irott terjedelmes életrajz, mely azonban 

részint azért,, mert elkésett, részint mert német nyelven ira- 

tott, pályázatra nem bocsátatott. Reménylem, hogy e körülmény 

a tisztelt szerzőt müvének magyar nyelven kiadásában gátolni 

nem fogja." 

Mivel rövid volt a határidő,. az eredeti források hiánya 

miatt nem tudták a témát kellően kimeriteni. De megállapitást 

nyert, hogy a célt még a gyengébbek is elérték. 

A pályázat jeligés volt. 

A 2. sz. pály amiiről: "behatóan ismerteti pest,aiozzi tan-

módszerét, némi kritikáját is igyekszik adni"; a 3. sz. pálya- 

mii: "nemes érzelmek, jó akarat a szerző részéről; általános-

ságokban mozog, kerüli a részleteket, nem hatol be a téma mé-

lyére; kevés idő alatt irta,. igy szigorubb átvizsgálatára már 

nem futotta..." Az 5. sz_ pályamü jeli,éje "Szegény hazám" és 

irója Steiner István volt. Vélemény erről: "Melegség jellemzi, 

valamint Pe,talozzi szellemébe való behatolás,. akinek emlékét 
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ünnepeljük:. Ezek legnagyobb érdemei. Gyengéi, hogy ragaszkodik 

a német mintákhoz, sietve készült, ami •a logikai rend és a sti-

lus rovására ment néha. Ha a szerző munkaját ujabban átnézi, 

s kijavitgatja, s nem mellőzi azon fonál szálakat, melyeket 

Pestalozzival hazánk néhány jelesét is érintkezésbe hozzák, 

tanirodalmunknak igen becses adalékkal fog szolgálhatni." 

A 4. sz. pályamű "A sziv melege" jelige alatt készült, 

Srétvizer Lajos tollából. Kritikája szerint tüzetesebben fog-

lalkozik a témával, a legtöbb érdekes részlet összeállitásá-

val; tanmódszerét ismerteti.  Felfogja és az olvasó elé állit- 

j;a mint embert, mint polgárt, mint pedagógust. Néha kissé hosz-

szadalmasak a politikai és történelmi kitérések, amelyek a 

szerző olvasottságáról tanuskodnak, viszont "a megkivánható 

képszerü előadásnak kárára voltak..." - a stilusdn csak itt-

ott kell némileg javitani. Komoly törekvésre vall. 

Az 1. sz. pályamü "Életemben nem akartam..." + jeligé-

vel Fuchs János bitó tollából ismert, a Néptanitók Lapja 

folytatólagosan, teljesen közölte. A birálat szerint.- össze-

vetve a 4. sz. alkotással - meg is előzi némiképpen. Stilusa 

folyékony; világos, képszerü, itt-ott nagyon magyartalan, he-

lyenként a német Albertit utánozza, eg4szében egy kerek, 

plasztikus képet ad. "Főleg érdekessé és reánk nézve tanulsá 

gossá teszi e művet Pestalozzi magyar tisztelőinek és látoga-

tóinak közbeszurt leirása, mely azonban e látogatások.utóha- 

tósának némi ismertetését is me ivánná." Kitöltés, javitás 

I. m.: Néptanitók Lapja. Buda --Pest. 3. /1d70 -../ 5. sz. /65 - 

67. old./; 6.sz. /83.o./; d.sz. /116.o./; 9-10.sz. /135.0./; 

11-12.sz. /149...0./; 13-14.sz. /170.0./,; 15. sz. /182.0../; 

16. sz. /203.o./. 
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után - megérdemli, hogy nyilvánosság elé bocsássuk.  

A pályázat eredménye szerint: a 4. és az 1. sz. művek,  

megosztva, 100 Ft, az 5. sz. pályamű 20 Ft díjazásban része-  

sült. A többi "köszönetet" kapott munkájáért.  

' 1  letemben nem akartam egyebet, ma sem akarok mást, mint  

a nép boldogitását, melyet szeretek és nyomorunak találok, mint  

kevesen találják ,  mivel szenvedéseit akként osztóm meg vele., 

mint ezt kevesen segiték elviselni..." /FestalozziJ.  

Ezzel a jeligével kezdi "Eesta .zz;i, T en ik élet é ha-  

tósa" cimü dijkoszoruzott pályamüvét Fuchs János. - "'Temcsak 

egyesek., hanem az egész emberiség sokat köszönhet neki... Sőt 

•. 	•. _ _  ~ 	 ~.~~ .-. -- 
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1 nnnl is,  az ő nyomdokain haladunk.   d  

A magyar nevelők már régen belátták mindezt, sorra ala-

kultak a "szeretet-házak", a "szegény-intézetek". Az un. sze-

gény-intézet célja a dijnyertes dolgozatban olvasva: "... kü-

lönösen a szegények gyermekeinek nevelése..." Itt látjuk őt 

tulajdon kedvenc eszméjének megvalósulásához fogni. Hisz ő a 

nép fölszabaditása s fölemelése mellett buzgott ás jól tudta, 

hogy az csak ugy lehetséges, hogyha az ifjuságot nemcsak .a  

szükséges iemretek elsajátitására vezérli, hanem egyszersmind 

megtanitja Őket dolgozni, s munkához szoktatja őket, hogy dol-

gozni tudó, munkakedvelő embereket neveljen, kik képesek le-

gyenek magukat illendően fönttartani.. 

Ramuer nyomán megjegyzi Fuchs János, hogy Pestalozzi 

nem 1780-ban, 100 évvel ezelőtt hirdette azokat az észméket, 

amelyek ma is irányadók volnának mindenütt: "... a szabadság 

alapja az igazságosság, ennek alapja pedig a szeretet t  tehát 
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a szabadság is szeretetben gyökerezik..." + Hazai legfőbb tá-

mogatók  - Eötvös Lóránd, Szillassy Aladár, Huszár Imre - azt 

óhajtanák, hogy "..:. azon mérvben, amint alkalmas nevelőket 

szerezhetünk, az ország minden áidékein állitsunk férfiak és 

nők számára hasonló "szeretet-házakat"! 

5. Hatása a hazai nevelőintézményekre: 

A korabeli sajtótudósitásokból ismeretes, hogy az 

1870-80-as stb., években több tucat árvaházat, szeretetházat 

alapitottak. A svájci és németországi árvaházak, valamint tani. 

tó-egyesületek és árvaházak mintájára nálunk is létesitettek 

ilyeneket szintén egymás után. ++ 

Igy jött létre a budapesti Gyermekmenhely Egyesület 1870-

ben, amelyet már emlitettünk; állitólag 1871-ben Szeretetház  

nyilt Kolozsváron, Bornemissza Ignacné hozta létre, mint leány-

árvaházat, de erről ma még nem tudunk többet. A-Néptanitók Lap-

ja ++ irja, hogy "a kolozsvári urihölgyek egy árvaház felálli-

tásán fáradoznak. 20-30 ezer már összegyült, a város pedig éven-

te 6C0 Ft-ot ad erre." 

Külön érdekességképpen megemlitjük, hogy ugyanebben a 

számban közlik, hogy Szeged 22-23 ezer Ft-ot rendelt ki ilye-

nekre". "Terjeszteni kellene a szeretetházakat! Verőcze szom-

szédságában a Duna balpart.ján, egy gyönyörű völgy nyilásánál 

"elhagyatva, elpusztulva; sem ajtaja, sem kapuja" egy árva 

+ J.  H.  Pestalozzi: 

++ Néptanitók Lapja. 

858. old./ 

• 

Egy remete esti órája. /Idézet ebből./ 

5 .. /1872./ 7.; 2.; 48. sz. /106.; 371.; 

+++ I. m.:Né tanitók Lapja. P 	Pja. 	/1872./ 22. sz. /371. 1 ./ 
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vadászház felügyelete alatt; ez a Migazzi vári. A váci püspök 

tulajdona. "Holt tőke", de humanisztikus célra, királyi jóv4- 

hagyással biztos ideadná. A hazai nőegyletek első helyen van-

nak hivatva  erre."  - irja az ismételt feihivás ., és javaslat .. 

Mayer Miksa ., p "szeretetház" Balatonfüreden cimü cikké-

ben 1872-ben arról tudósit, hogy létrejött a balatonfüredi 

"szeretetház". + 

"Szegénység, nyomor jelentkezik mindenütt, hol emberek élnek; 

rettentő szint öltenek pedig oly crszágokban, ahol mint pél- 

dául nálunk - a szegénységi ügy még kellőképpen rendezve nin-

csen." 

Ilyen körülmények között csak a felebaráti szeretet 

"azon tőke, melyhez az elhagyatottság, az inség folyamodhatik" 

- az emberi könyörületesség hozta létre a "Szeretetmázat" is, 

menhelyet elárvult vag y szüleitől elhanyagolt gyermekek számé- 

ra... 

Egy gyermek példájából megismerhetjük, hogy itt is az 

un. családszoba foglalta magába a 12-14 éves gyermekek csoport- 

ját, egy családtanitóval. A testi büntetés a ritkaságok közé 

tartozik a szeretet-házban. Versenyszellem uralkodik, jó a köz-

szellem. "MindeJ egyes növendék arra törekszik, hogy legjobb 

tagja legyen a családnak; minden család pedig arra, hogy különb 

legyen a többieknél." Ujonc esetén átrakják másik családba, ha 

nem tudna az elsőbe beilleszkedni. 

",.. a szeretet-házban nagyon sok türelem kell, sok gon-

doskodás, de nem kell büntetés"- Dehogy nem kell!. - irja Mayer.  

+ I. m.: Néptanitók Lapja. 5. /11372./ 7. sz. /106. old./ 
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Minden csaladnak van "Naplója". A gyermekek maguk jegy-

zik be viselt dolgaikat, a jót is, rosszat is. 

Egy "jó" büntetési eset: A gyermek kóborláshoz szokott. Mit 

tett vele az igazgató? Olyan nadrágot csináltatott neki, mely-

nek egyik lába sárgás, a másik barna szövetből volt, hogyha 

máskor is el akarna szökni, tudja meg mindenki, hogy szökevény. 

Csak két hétig viselte; igy hónapok óta nem csavargott el. 

Egy másik példa, eseet: A "piros arcu Józsi" a budai vá-

sáron lézengett; a virgonc Gyula nagynénje megőrült és a pesti 

utcán éhezett, egy szegény házmesterné fogadta be pár napra 

hét gyermekéhez. - Ilyen sorsu gyermekek kersltek az első ha- 

zai "Szeretet-házba", Balatonfüredre és "ninden lakosa lelkesült 

pzér_tr„  

Molnár Aladár  + a bechteleni menházban megismerkedett a 

tanitó-képezde egyik fiatal tanárával, Weber Eduárddal,  kiről 

I(uratli  azt mondó, ho gy e növendékével magát adja oda azon in-

tézetnek, melyben az szolgálni fog. "... Weber Eduárd kezet 

adott reá, miként kész a Baselbe valő meghivást el nem fogadni, 

elhagyni anyját ., hazáját, megtanulni magyarul, s köztünk megte-

lepedni azért, hogy segitse Magyarországon létrejönni s ter-

jeszteni a veszendő szegény gyermekeket nevelő intézeteket, s . 

azokban a pestalozzi-Wáhrli-féle nevelési irányt." 

Az lnt4zgt megnyitása  ++ 1870. november 2C-án volt.  Weber 

Eduárd november 15-én érkezett Magyarországra. A korabeli jegyző- 

I.  m.réptanitók Lapja. 3. /1870./ 46.. sz. /639. old./ 

++ I. m.;Németh Janos: A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevé- 

kenységének néhány fontosabb elvi é:: gyakorlati problémája. 

Szakdol,,ozat. 1968. Szegedi 
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könyv szerint /kelt 1871 október 22-én/ az intézet megalapi-

tását 1870. november 21-tőt számitják. Az első árva kisfiu 

Bertalan Imre volt. Még 7 társa lett; a Néptanitók Lapja sze-

rint 5-6 elhagyott f.iu érkezett; de 44-re tervezték magyar 

gyermekek részére. Weber november 21-éri fogadta a gyermekeket, 

megbizott közvetlen szervező és igazgató volt. 

Az intése tagjaj, 6 éves, anyagila t, és erkölcsileg tel-

jesen elhagyatott, de még nem romlott fiuk /lehetnek akár ár-

vák ., akár pedig olyanok, kiknek szülői sem anyagilag ., sem er-

kölcsilég nincsenek abban a helyzetben, hogy gyermeküket nevel-

jék/ voltak.  

"Nem egy, még ezentul létesitendő ., s tán el is maradható  

terv kiviteléhez, hanem már egy valósitott eszme kifejtéséhez  

kérem fel a közönség támogatását." - ismételten kérve Molnár  

Aladár.  

A "Gizella" árvaház története ++ szinte az ismeretlenség  

homályába veszett ., pedig szoros kapcsolatban jött létre a ba  

latonfüredi "szeretet-házzal".  

Teljes nevén a "Gizella" munkás árvaház Záiyourn Lipcsében 1873.E  

április 5-én nyilt meg, mint az  assi munkás árvaáz.  

Az 1876/77. évi iskolai igazgatói jelentés szerint az 

intézet rendeltetése - már ekkor ismeretes vol t ,. a kincstári  

11 
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tetést adni.  

Érdekes adat, hogy a Pénzügyminisztérium Kerkápolyi.Ká-

roly segitségével 1871. április 22-én egy r  ,lami sorsjátékot  

+ I.m.:Néptanitók Lapja. 5. /1872./ 22. /371. old./  

++ Néptanitók Lapja. 6. ./1$75./ 11. sz. és 10. /1877./ 23.. sz. 

/481. old./ 
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engedélyezett erre. A jövedelem 95.100 Ft lett, melyből levon-

tak 6.000 Ft-ot a Balatonfüreden tervezett árvaház tanitóinak 

kiképzésére; igy 89.100 Ft maradt; a kamatokkal együtt 92.347 

Ft 51 koronára szaporodott. 

"Az intézet helyiségéül Beszterve-Bányához közel eső, a 

Garamvölgyén lévő Zólyom-lipcsei vár jelöltetett ki, mely egy-

kori nevezetes birtokosai/Csák Máté, Bogarovich Márton, a Dó-

ciak, Schiek/ után Wesselényi Ferenc kimultával az állam bir-

tokába jutott. A vár a környéken elterülő; mintegy 140 hektár-

nyi kaszáló- és szántóföld és gyümölcsössel 1817-ben az inté-

zet örök tulajdonába ment át. - 

Valójában Előbb, mintsem, az intézet 1873. december 

1-én megnyilt /a hamburgi Rauhes Naus mintájára/. Tizenöt ár- 

va gyermek Balatonfüreden nyert elhelyezést, kikért, az otta-

ni szeretetháznak, az alapból évenként 1.050 Ft-ot fizettek. 

Ezeket az árvákat 'a Zólyom-lipcsei .munkás árvaház felállitása 

után is Balatonfüreden hagyták,- mégpedig amióta az 5. állami 

sorsjátékból 10.000 Ft segélyt nyert azon az intézet - dijta-

lanul. 

A sorsjáték jövedelméből fennmaradt összeg ugyanis elég-

telen volt a 45 gyermekre /15 gyermekből álló 3 családdal, 

családvezetővel s minden család részére egy nappáti, egy háló 

és mosdó szobával/ tervezett intézet költségének fedezésére. 

A Pénzügyminisztérium kérelmezésére tehát őfelsége ismét egy 

sorsjátékot engedélyezett e célra, azon házzáadással, hogy az 

igy megnőtt alapból ne csak_ bámyamunkás.ok, de a só- és dohány- 

dm2dék munxdA is_ scat az altisztek árvái is  vétessenek fel az 

intézetbe." Igy kiegészült a tőke /... az adósságokkal, a lét-

szám növelésével/. 
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A szellemi és gazdasági vezetést egy 10 tagu felügyelő  

bizottság  látta el. Az elnök Leháczky Egyed országos gyámügyi 

képviselő volt ,. az alelnök Divald Gyula, királyi számtanácsos. 

A bizottság tagjai között volt Fuchs János  evangélikus lelkész, 

a pályadijas tani tó. 

Elemi osztály 3 volt, felső népiskolai osztály pedig egy volt, 

42 növendékkel. 

Sajátos jelleget az intézetnek a munkata-nitás  kölcsön-

zött. Eddig az igazi foglalkozás csupán a szalmakalap-fonás, 

lombfürészelés és nádszékkötésre szoritkozott; elküldött azon- 

ban a bizottság 7. növendéket Beszterce-Bányára, hogy ott a püs-

pöki ipariskolában a müveletrészeket is elsajátitsák; majd ta-

nitásra jelölték a szövést ős papirmachémüvek készitését. A fo-

nott kosarak igen keresett cikké váltak. Ezek az ipari termékek 

például a vihnyei fürdővendégek körében nagy keletnek örvend-

tek. Fé'lállitottak asztalos ős eszterd ilyos műhelyt a szükséges 

munkaeszközökkel felszerelve. Az intézet alapszabályának 26. 

§-a ugy intézkedett, hogy az eladott ipari termékek tiszta jö- 

vedelméből csak 1/3 rész illesse az intézetet, 2f3 rész a növen-

dékeké legyen. Mindez természetesen nagyon fokozta a gyermekek 

munkakedvét. 

Az un. mezei gazdászatból főleg a szántás-vetésben, a ka-

pálásban, a földforgatásban, valamint a fanemesitésben kaptak 

oktatás-nevelést a gyermekek. 

enhelyt 

nyujtani_, ahol élelmezésben t  nevelésben részesülnek,. és ezáltal 

a hazának munkás ős hasznos polgáraivá képezik őket. 

Az intézet a kincstári birtokon élt, amelynek ingatlan 

vagyona nem volt, két hold szántó, négy hold kaszáló és gyümöl-

csös tartozott hozzá. Alapja az államsorsjáték tiszta jövedelme 
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és a felvételt nyert növendékek nevelési pótléka volt. A kama-

tokat a besztercebányai jószágigazgatóság kezelte.  

Idővel 45 gyermekkel /19 magyar, 21 tót, 5 román ., 38 ró-

mai katolikus, 3 protestáns, 4 görögketolikus/ fejlődött az  

intézet. Az elsősöknél a magyar nyelv mint tanitási és "neve-

lési nyelv" is szerepelt, és ez nehéznek bizonyu.It. Az 1874., 

évi magyarnyelvi vizsga azért szépen sikerült.. 

Az  intézeti nevelés . 	itt. is  - Pest, 	z?  -1~Lehrli mó sz e-  

re nyomán, három un. családban történik - irja a korabeli tudó-

sitás.. Minden család 15 gyermekből áll egy tanitó vezetése 
 .. 

alatt.  Minden családnak van egy nappali és hálószobája egysze- .. 

rü fehér fabutorokkal és szalmával töltött ágynemdvel. A  nap-

pali iskolában történik az étkezés a tanitó részvétele mellett.  

E család-tarlitó feladata a gyermekek gondozása, ápolása, dolgos-

tatása, s a tisztaságra való felügyelet. 	 . 

RTevelési eszközök: a szeretet es zqunka.. A jelenleg mükö-

dő két tanitó s egy iázgató, ez utóbbinak felszólitására,  . 

gyakran összejönnek értekezletre a. teendők megbeszélésére, s  

a fegyelem gyakorlására. Az iskolai oktatás szorosan alkalmaz-

kodik az 1868. évi 28. tc. idevonatkozó rendeletéhez. Tanitás- 
 

re a téli évszakban több időt forditanak, mii, nyáron inkább a  

mezei munka lép előtérbe. A mezőgazdálkodás és. kertészkedés  

mellett  nagy  sulyt fektetnek a kézműipari oktatásra is, igy a  

szalmakalap kötésére, a kosárfonásra. A termelvényeket az inté-

zet javára eladják." -  

A  fgliiggalati_higallAga 9 tagu volt. Az igazgatónak kö-

telessége volt a felügyeleti bizottságot megkérdezni minden fon- 

tosabb intézkedése előtt. A bizottság pedig a Pénzügyminiszté-

riumnak felelt minden intézkedéséről. 
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molnár Aladár pedas volt az elhagyott gyermekek in- 
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Az állami és karitativ gyermekvédelem időszaka előtt létreho-

zott "szeretetházak'' a balatonfüredi mintájára létesültek,. a 

pestalozzi-Warli-féle tapasztalatok alapján Molnár-Weber szem-

lélettel. Legtöbbét a balatonfüredi "szeretetház"-ról tudunk 

eddig Németh János elemzéséből. + A szegényházak és az árvahá-

zak legtöbb esetben összekapcsoltan jöttek létre , mind közada-

kozásból. 

Igy jött létre a Balatonfelvidéki Népnevelési Egylet 

1870-ben, nyelv- és valláskülönbözet nélkül, majd pesten is 

alakult hasonló testület. ++ Elősegitették a későbbi "Gyermek-

barátok Egyesülete"és a "Gyermekvédő Egyesület" létrejöttét. 

/1887-, 1889-ben./ Az egylétekben Pestalozzi és követői tani- 

tásait megalapozták, továbbfejlesztették. Fontosnak tartották 

nemcsak az oktatás-nevelés, hanem az elmélet-gyakorlat össze-

kapcsolását folyamatos és szervezett termelőmunkával, a felnö-

vekvő nemzedék felkészitését az életpályákra. 

A preventiv gyermekvédelem "megteremtése" után - igaz, 

csak fél évszázad mulya - bontakozott ki a polgárság nagyobb 

arányu mozgalma  ezen a téren. 

Az elszí jelen ős maRva-r ,yermekvéda:lmi intézmény, a "Ra-

1 atanfüredi Erzsébet-szeretetház"4" uttörőő szerepet játszott 

+ I. m.: Németh János: A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevé-

kenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája.. 

1968. Szegedi JÁ . Nevelést.-Lélekt. Tanszék. 

+ Néptanitók Lapja. 1870. 46.. sz. 

#++ A Balatonfüredi Erzsébet-Szeretetház VI. Értesitője. Veszp-

rém. 1898. 
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agyar társadalom gyermekvédelmi koncepcióit.  

A több mint fél évszázadig müködő szociális intézmény 

tulajdonképpen 1871. január 3-án "nyílt meg" az uj épületében 

Weber Eduárd igazgató vezetésével,. Molnár Aladár által készi-

tett és a Balatonfelvidéki Népnevelési Egylet által jóváhagyott. 

alapszabály szerint. + 

"1. §.: Az intézet cáljar,1... a hazának müvelt, erköl-

csös, jó polgáraivá és szorgalmas munkásaivá nevelni oly tel- 

jesen vagyontalan, anyagilag és erkölcsileg elhagyatott fiu 

gyermekeket, kik vagy árvák, vagy szülőiktől kellő értelmi ás 

erkölcsi nevelést nem nyerhetnek, tehát akik helyzetiknél fog-

va különösen ki vannak téve az erkölcsi romlásnak..." 

A"szeretetház" jelentősége abban állt, hogy "a nem meg-

felelő környezetben nevelkedő, avagy apátlan-anyátlan árva 

gyermekeket nemcsak kiemelte a züllött környezetből, hanem sa-

játos neveléssel - tevékenységgel - a haza becsületes, dolgos, 

szorgalmas, alkotó munkásaivá fejlesztette őket. Nem az ember- 

baráti szeretetből fakadó segitést s támogatást tartották el-

sődlegesnek, hanem az volt a céljuk., hogy az arra rászorulókat 

és érdemeseket a társadalom hasznos tagjaivá neveljék...." 

Megvalósitott€k 6-16 éves korig, intézeti neveléssel, ki-

tüzött célt. Tulajdonképpen 9 osztályos képzést valósitottak 

meg /elemi iskola 6 osztálya:+ 3 évfolyamu felső népiskola/ a 

magasabb müveltségi igény kiszélesitésével. Igy az első népok-

tatási törvény aktiv végrehajtóivá váltak. 

Alapszabály. Néptanitók Lapja. 187C. 50-52., sz.  és I • m. 

Németh János: Szakdol i;czat. 

++ I. m. :Németh János: Szakdolgozat. 1968. /24. old./ 
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Érdekes kiemelni, hogy nagy sulyt helyeztek a családias  

nevelésre.  A közösségi nevelést a személyiség helyes kibonta-

koztatása utján igyekeztek megvalósitani, például az alapsza-

bály megtiltotta a növendékek egyenruhába bujtatását! /11. §. ./ 

Külön hangsulyt kap a speciális pedagógusképzés ezekhez 

az intézményekhez. A tennivalókat részletesen tartalmazza az 

alapszabály. Anyagi fedezet hiányában csak ideiglenes tanitó-

képzést végeztek 14 hónapos tanfolyammal, amely során 9 fő 

nyert "szegény-nevelői oklevelet". Tanitóképzőt végzett növen-

dékek voltak, akik "a balatonfüredihez hasonló árvaházakban 

"családnevetői"  munkakör ellátására hivatást éreztek." A vég-

zettek közül négyen a füredi árvaházban kaptak családnevelői 

megbízást. Közülük került ki Weber E. utáni igazgató, Nagy Aron 

is, aki 1876-tót 1890-ig vezette az intézetet. + Weber Eduárd, . 

előttünk eddig ismeretlen okok, miatt, lemondott állásáról 

1876-ban, és Budapesten vállalt t anári állást. 

Érdemes mégegyszer visszatérni a balatonfüredi árvaház 

"alapszabályára", mivel követelményrendszere sok olyan felada-

tot tartalmaz,  amelyek  ma is aktuálisak, , szocialista gyermek-

védelmünknek is hasznos  javaslatok.  

Az itt folyó nevelési törekvések szervezeti alapja a 

családok  voltak, tehát a nevelés a családdszerre  épült. 

Az alapszabály szerint 3 családra osztották a felvett gyerme-

keket, egy-egy családnevelő vezetésével. A család létszáma 

12-14 fő volt, esetleg átmenetileg 18-20 fő. Á tervezett 5 

család nem alakulhatott meg alapfeltételek /tárgyi/ hiányában. 

Az egyes családokba sorolás nem egységes elvek alapján történt. 

m.: 1 émeth János: Szakdolbozat. /27. old./ 
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Szerintünk az első évtizedekben követtek helyes gyakorlatot , . 

mely szerint a felvétel sorrendjében, korra val ó  tekintet nél-

kül, osztották be a gyermekeket. Igy az életkort tekintve he 

.terovén _psaládokat alkottak. Egy családban kisebb-nagyobb gyer- 

mekek éltek együtto 

A századfordulón mér egy-egy családot az iskolai osz-

tályközösségekbe tartozók alkották. Szervezési szempontból 

könnyebb megoldás volt, de a család e vsszitette eddigi je-

lentőségét s  az életük sablonosabbá vált,, a családok tevékeny-

sége elszigeteltebb lett. A közös intézeti házirend és napi- 

rend sem oldotta fel az elszigeteltséget. 

AZ_intAzeti nevelés családias ,álegére való törekvés  

1CC évvel ezelőtt: 

Molnár Aladár igy nyilatkozott a családias nevelés jelentősé-

géről:  

"Első teendője volna minden árvaháznak s szegény nevel-

dének, sőt merem mondani, minden bentlakással járó neve-

lőintézetnek, a házban családias szellemet kelteni élet- 

re, s a növendékek számára a lehetőségig helyettesiteni 

a családéletet, tehát azt, ami az árváknak és elhagya-

tottáknak legjobban hiányzik, s amire legnagyobb szüksé- 

gük volna. A legpontosabban végrehajtott fegyelem, a leg-

szigorubb rendtartás, az erkölcsi nevelő hatást tekint-

ve, megközelitőleg sem képes pótolni a növendékeknek egy-

más közt és a nevelővel való családias összetartását, 

bizalmasságát, s szeretetteljes együttélését. 

Csak a családias kisebb körbeniegyüttélés teszi lehetővé, 

ami pedig éppen ezen növendékeknél kétszeresen szükséges, 

hogy a nevelés individuális legyen. Mindegyik növendé-

ket egyénisége szerint kell gondozni és nevelni, s pedig 
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nemcsak azért, mertmivel Péternek más hibái, rossz hajlamai 

vagy rossz szokásai vannak, mint Pálnak, hanem főleg azért,. 

mivel a gyermek egyénisége szerint ugyanazon hibákból egyik 

más módon s más eszközökkel javitható meg, mint a másik - ugyan-

azon eljárás egyikre másként hat, mint a másikra - s a jó te-

hetségek egyikben más módon fejthetők ki, mint a másikban. 

E családias és egyéni nevelés azonban csak ugy eszközölhető,, 

ha egy hozzá értő nevelőnek közvetlen kezelése alatt nem sok, 

hanem 12,, legfeljebb 15 növendéke van, kikkel folytonosan együtt. 

él." + 

"A  növendékek nem életkoruk szerint vannak a családokba 

osztva, hanem a belépés és a körülmények szerint. Lehetőleg ar-

ra törekszünk t  hogy kor és jellem tekintetében minél különbö-

zőbb elemekből álljon a család. A_növen.dékek másik családba 

csak fontos pedagógiai okokból helyezhetők át." ++ 

"A  családban és az intézetben történt nevezetesebb napi 

eseményekről minden családban külön naplót vezetnek a család 
+++ 

értelmesebb növendékei felváltva."' 

A századfordulóra jelentős mértékben fellendülő általá-

nos  fejlődés- és neveléslélektan pedagógiai alkalmazásé-

nak igénye szembetünő a,für.edi árvaházban is. 

Igy az "Igazgató ama óhajának ad kifejezést, hogy a csa- 

ládtanitók tegyék megfigyelés tárgyaivá növendékeik lelki vi-

lágát, vagyis kultiválják a gyermekpszichológiát. Ennek indi-

viduális értéke van, melyet a napi nevelőmunka során és a 

Molnár  Aladár:  Emlékirata. 1873. Balatonfüredi Szeretetház 

3. Értesitő.je. Budapest. 1880. /18-19. 1./ Atheneum R.T. 

U. o. 20. 1. 

U. o. 20. 1. 
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majdani kihelyezésnél lehetne tekintetbe venni." + 

A gyermekek jobb pszichológiai megismerésére Gaál Izidor  

"gyermek megfigyelési lapot" szerkesztett. Bevezették az inté-

zetben ezeket, melyeket a "Személyi-lap", a "jellemlap" ősének 

tekinthetünk. 

A pszichikum alaptermészetéhez hozzá tartozik, hogy az / 9(_ 

  

- 	,. _ . 	 - • • 	• 
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legfontosabbnak érezhesse magát. Minthogy a szülők-gyermekek 

közösségében, ugy a családnevelő-tanulótársak viszonylatában. 

Azt jelenti, hogy védelmet, biztonságot kap, megértést és se-

gitséget élvezhet; a személyt körülvevő kisebb környezet egyé-

ni és emberi problémáit ténylegesen fontosnak tartja, és ezt 

tettekkel bizonyitja; élettörekvéseket is támogatnak; felnőt-

téválás után is figyelemmel kisérik. 

A "családias nevelés" mélységes hivatástudatot tételezett 

fel a pedagógusoktól.. 

Totola József, volt balatonfüredi árvaházi nevelő 1901-ben igy 

irt erről: 

Hát ez nagy feladat! - kiált fel. 

... szeretni egy vadidegen gyermeket oly szeretettel, minőt 

csak egy édesanya adhat kincsének; szeretni - mondom - vele 

együtt érezni, keserveit résztvevő szívvel mindenkor meghall-

gatni; örülni örömén, részt venni fájdalmúban;}  bátoritani, 

istápolni betegség idején; vele mindig együtt lenni; őt soha 

semmi körülmények között sem mellőzni, - majdnem a lehetetlen- 

Tantestületi jegyzőkönyv. 1905. január 17. Megyei Levéltár, 

Veszprém. 6. kötet.. 
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séggel határos. pedig ideánk ezt követeli; s mi e cél eléré-

sére, a tökély e fokára törekszünk..." + 

A "lehetetlenre" vállalkozó Molnár Aladár érdemeit az 

utókor nem is ismeri.  Pedig  a "népnevelés bajnokának és az el-

ső magyar szeretetház megteremtőjének" emléke erre kötelezne 

bennünket. 

pest városa 1872-ben már kérte Molnár Aladár segitségét 
a 

"szeretet-ház" felállitásához. A  városkőbányai park részében 

2.000 ❑  ölnyi területű telket ajánlott fel. Bonnaz, csanádi 

pütpök 100.000 Ft alapitványt tett le egy felállitandó árva-

házra. A pesti nőegyletek több árvaházat létesitettek, mint 

például a "Kiváló gazdasszonyok egylete", amely a koleraárvák 

számára nyitott menhelyet. ++ Egy "elveszett utalás" szerint 

1873-ban  Eperjessi Kálmán Enlékiratá-ban a "szeretet-házak" 

tárgyában ir. Jeszenszky ur tudósitása szerint Weber András  a 

gömöri egyházmegyéhez folyamodott, hogy  Csetneken  leányneve- 

18 intézetet állithasson fel, a megye engédélyezte. Sárköz-Uj- 

faluban "Gyermek-segély-egylet" alakult 1872-ben, Bodor Károly 

tiszttartó inditványára, a szegény gyermekek iskolába járásá- 
+++ 

ra, tanszerre. 
++++ . 

.A Néptanitók Lapja "Lapszemle" cimü rovatában 	pedig 

arról tudósit, hogy a. Schweitzerische Lehrerzeitung 51. számá-

ban Lederer  magyar pedagógus értekezik az 1870-71. évi "tan 

+ 	A Balatonfüredi Erzsébet Szeretetház VIII. Értesitője. 

Krausz Nyomda, Veszprém. 1901. /11-12. 1./ 

++ 	Néptanitók Lapja.  5. /1872./, 48. sz. 

/1872./ 22. sz. /371. 1./ 

+++ Néptanitók Lapja. 6. /1873./ 6. sz. /96. old./ 

I. m. Néptanitók Lapja. 6. /1673./ 1. sz. /3. old./ 

/e358. old./ és 5. 
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ügyi jelentésről". Részletesen feltünteti.haladásunkat,,. elis-

meréssel szól arról a.yez_etőő elvről.,  hogy a nép jólétének és 

szabadságának utja az iskolán át vezet. "  

A balatonfüredi szeretet-házban 1873 -ban 9 fiu véLzett.. 

"A szegény és árva nevelés" külön tantárgy volt, gyakorlatilag 

is speciális képzést adva a preventiv gyermekvédélem hazai meg-

teremtéséhez. Három közülük alkalmazást is nyert helyben. Töb-

bieket, a pénzügyminisztérium által felállitandó szeretetházak-

ba helyezik...  

Budán ++ 1873-ban szintén megnyilt az árvaház..  A budai 

tanács megtárgyalta az alapszabályt. 15 vagyontalan, 5-12 éves 

fiu-leány tanult itt, gyakorlati téren is, majd iparosoknál fog-

nak elhelyezkedni. 

A hárQmszd.ki árva-leányház,  1873. október 12-én Kézdivá-

sárhelyen nyílt meg, 6 árvalánnyal. Szenkereszty ,Stefanie báró-

nő állitotta fel. A szegedi árvaház  pedig ugyanebben az évben, 

november 1-én nyilt meg.. Szép ünnepség volt,. Dáni Ferenc főis-

pán elnökletével. 15 fiu és 5 leány kapott először helyet itt.
+-+  

Bárány J.  Gyula,  a Néptanitók Lapja 1874. évi 14. számá-

ban"'  svájci tanítók nagygyülésé"-ről tudósit. ++++Á gyülés 

Winterthur-kan volt 1874. szeptember 7-én. A nagy eseményre a 

svájci pedagógusok egy roppant  csarnokot  készitettek, a jeles 

pedagógusok koszoruzott arcképeivel: pestalozzi  első helyen., 

majd Diesterweg, Comenius, Rousseau, Fellenberg; Jake, Scherr, 

Wehrli apó legutoljára. összehasonlitja a II.. magyar tanszer- 

Néptanitók Lapja. 6. 

Néptanitók Lapja.. 6. 

Néptanitók Lapja. 6. 

Néptanitók Lapja.. 7.. 

/1873.1 17. 

/1873../ 22. 

/1873./ 46. 

/1874./17. 

sz. 

sz. 

sz. 

sz. 

/287.. old./ 

/370. old./ 

/844. old./ 

/273. old./ 
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kiállitást  ezzel, és véleménye szerint a hazai rendezvény "sok- 

kal tanulságosabb és nagyobbméretü volt". Érdekes az a megál-

lapitás, hogy a svájci pedagógusok "olyan higgadtak voltak, 

amilyet mi magyar tanitók nem tudunk felmutatni." 

Külfölddel, Svájccal való kapcsolatunk egy,.nagyen szép 

példája, ugyancsak ebből az időből,. Weber Ede  + szeretet-ház 

igazgató dániai és svédországi utazása, a szegénynevelésben 

hasznositható bővebb tanulmányok szervezésére: 

A Néptanitók Lapja folytatásos tanulmányban közli Weber 

F. ha. nk azgzAnyneyeléséről szóló munká ját:++ 

Az első részben  a hazai preventiv gyermekvédelem kezdeti 

próbálkozásait mutatja be, pestalozzi szellemében. 

Megismerteti a korabeli magyar polgárokat pestalozzi "legelső 

és legeredetibb" gondolatával. Szól Wer.rlj .7ángs .Takabróli  mint 

a nagy mester kitünő segédjéről, aki Fellenberg "szegényisko-

láját vezette, nagy sikerrel. Hamar kövétték példáját, igy a 

korabeli Svájcban, 1874-ben, már 76 szegénynevelde 60 ebből 

Fellenberg-Wehrli utmutatása szerint - müködött, 3.300 gyerek-

kel. 	 . 

A már émlitétt Gizella-menház felállítása alkalmával a 

magyar királyi pénzügyminisztérium közzétett egy statisztikát 

a hazai elhagyatott gyermekekről,. intézeti elhelyezésükről.. 

Ezekből Weber kiemeli, hogy "csak a királyi bányamunkásoknak. 

több mint 3.000 ilyen  árva gyermekük .van, kikről vagy tippen 

nem, vagy hiányosan lehet gondoskodni. 

+ Néptanitók Lapja.. 7. /1874./ 20-22. sz. /365. old./ 

++ Weber Ede: A szegénynevelés hazánkban. Néptanitók Lapjao 

7. /1874. / 20. /325-327. old./ 21. 

5. sz. /65-68. old./ 

/341-344. old./ 8. /1375./ 
/ 
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. Nem mondunk sokat, ha azt állitjuk, hogy az ország- 

• •. 	• 	 ,

b _ . 	II  

  

t mek 

 

l00  

   

kijcről senki sem gondoskodik, kiknek nevelése a sorsra van biz-

va, és kik közül ennélfogva a legtöbb anyagi és erkölcsi nyo-

morban vész el. Ezek nagy részben a fogházak ujoncai, a jöven-

dő koldusok és munkakerülők. Pedig  mily jó volna e gyermeke-

ket jó nevelésben rész.esiteni,, és igy ugy is kevés számu nem- 

zetünknek egy jelentékeny részét, mely különben nemcsak haszon-

talanná, de károssá is válik az egészre nézve; megtartani . , . 

mennyire emelhetné e 12.0.00 ember, sőt 12:g00 gyermek munkája 

az ország jólétét. 

Az elhagyatott, gondozott gyermekek .neveléséről igy vall: 

"Olcsóbb és könnyebb kisgyermekeket nevelni., jó utra vezetni, 

mint megrögzött gonosztevőket javítani, vagy élethossziglan 

börtönben tartani. Sok munka vár még e tekintetben az államra 

és a társadalomra,. mely utóbbinak kell áldozatkészségével tá-

mogatnia az államot. Hogy e tekintetben sokat  lehetne  és kel- 

lene tenni,• az nem szenved kétséget. Hogy mit tegyünk és hogyan 

fogjunk hozzá, az már más kérdés.. 

     

  

!• 	• # 4 . , 	11.4e 

  

    

     

jük a gyermekeket! - ez nagyon tág fogalom, mely alatt vénte-

l_en_so at é_rthetünk. 

Az egyik ez alatt csak ápolás-t /táplálékot és ruházást/ 

ért,,. a másik tanitást,,a harmadik mind a kettőt összesen, s igy 

tovább. Na azonban jja akarom nevelni„ mindenekelőtt azt kell 

• másod- 

 

szor .a céllal kell tisz.táb aa _jön nk, hogy mire akarjuk e növen-

dékeket nevelni, és harmadszor azon eszközöket kell ismernünk  

és jól megválasztanunk,, melyek segitségével ezen kitüzött célt 
elérhetjük. 

. Milyenek azok az elhagyatott gyermekek, kikről senki sem 

gondoskodik, azt bizony nehéz megmondani, mert olyanok, mint a 
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vadonc l  ahány, annyiféle a természete; de abban mindannyi meg-

egyez, hogy neveletlen, vad és hogy a szegénység szülöttje. 

Vad természetüket nemesiteni, tehát elsősorban  őket. a 

     

aztán szellemü- 
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mellyel közös mostohájuktól„ a  :szegénységtől megszabadulhassa-

nak: ez a szegénynevelés feladata. 

Hogyan  kell a gyermekeket a rosszról : leszoktatni, azt 

részletesen meghatározni igen nehéz volna és arra több tér 

és több idő kellene„ mint amennyivel egy cikk keretében ren- 

delkezünk. Ez alkalommal talán elég általános vonásokban vázol-

ni 'annak módját és az arra használandó eszközöket.."  

6 szó teljes és igazi értelmében vett "jó nevelő" 

# • 

It • • 

     

1 Ilyen gyermeke- 
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ket főleg dz első időkben egy percre sem szabad látatlanul vagy 

fegyelemnélkül hagyni. Egy pillanat hetek munkájának az:ere&.. 

ményétenthatja el. Folytonosan szeretetteldes_fi,agelmeztetés- 

      

/a gyermek 

   

- • • - 	• - 	• 	S 

  

      

egyénisége és a körülményei szerint/ kell a növendékekre hat-

ni. Csak akkor szabad pihenni„ mikor a gyermek mar annyira 

jött, hogy 	11. ■ #11. 	 z 	• mire 

sokszor hónapok, sokszor évek kellenek. A 1szal.§.0Leaaslat min-

den esetre a növendéket rendre szoktatni és /idle a majd mindig 

hiányzó  becsületérzést  és vallásosságot felébreszteni, mert 

ezek nélkül állandó siker nem remélhető.  Ámde  mennyi munka kell 

arra, hogy azon vásott gyermek, ki kezdetben gonosz tetteivel 

még dicsekedett, az őt feddő nevelőnek szeme közé nevetett, 

először elpiruljon és elszégyelje magát: azt csak olyan ember 
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tudja, ki ily féle  gyermekek,  között élt. 

Az  általános  nevelés elvei itt is szem előtt tartandók, miu-

tán az áltAlADos igazsiagknak, mint mindenütt, itt is kell 

Allaniok. Csakhogy természetesen a kivitelnél oly sok nehézsé6 

mutatkozik, melyre az elmélet emberei nem is gondolhattak. 

E nehézségek legyőzéséhez tapasztalds es  türelem  kell. 

A szegénynevelés Za_Ssagadaja_szellern  képzését a ta-

nitds által érjük el, melynek módszere, bogy az ilyen gyerme-

kekal sem lehet mA,s, mint a rendes  iskolákban,  sz magatól dr-

tetődik. Itt azonban azon kérdés fordul elő, hogy ki tanitson? 

Az-e ki a gyermekeket neveli, vagy Inds? Az előbbiből mar 

nik, hogy miután a nevelőnek a növendékekkel való együttléte 

szükséges = neki a tanitásnál is jelen kell lenni,  tehát  neki 

kell a gyermekeket tanitani. Ha ezt nem teszi, aklzor ő nem ne-

ye/AL  hanem zsgaazsalgal4 és hiányzik neki a leghatalmasabb 

eszköze, melynek segitségével a gyermeket jó utra lehet téri-

teni. Milyen bátranyas az, ta a neyelLs e:a_tankt,as kalönOzre 

bizatik é , 	kezeltetik,  azt  népiskoláinkban  minden nap 

tapasztalhatjuk, de ha ott hátrányos, 
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magYrészben e?rcmleit-EYermekekAl- A tantárgyak közül pedig 

ezen növendékeknél több suly fektetendő a vallás- és énektani-

tásra t  mint a  népiskolákban,  mert ezek  főleg  a kedély nemesi-

tésére vannak  hivatva.  

De hogyan mentsük meg a gyermekeket a szegénységtől? 

Ez olyan kérdés, melyet eddig_auxel¢,§laudjablavlatigen 

térgyalta4 nem is tággyalhattak+  mert azdk4an csak  általános  
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• gények neveléséről. 

Kétségkivill a szegénység miatti gyámoltalanságból való 

kiemelkedésre egyik legalkalmasabb eszközül szolgál. azon • 
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z .el1emi múva:7t g ;  melyet a növendékeknek az oktatás, illet-

ve a tanitás által nyujtunk; de ez nem elég. Ezen szegény gyer-

mekek közül csak kivételea.en sáli. pgy-kettő tudóssá,ki tisz-

tán intellektuális munkája után megéljen. A legtöbb közepes  

tehetségű, ki egész életében  kez hun áfából való meg_é ~ eté re 

lesz utalva. Tehát második főeszköz e cél elérésében a kézi-

munka."  

A mulsodik,részben folytatva a "szegénység" okát a rest-  

ségben, a pazarlásban látja rendszerint; de mindjárt hozzáte-

szi, hogy nem minden ember rest és pazarló! -  

Általános a munkakerülés, a lustaság, amelyek a szegény-

ség forrásai. Ha segiteni akarunk ezen, akkor ezt a forrást 

el kell zárni, és a gyermekeket munkásságra,. szorgalomra kell 

tanitani. Uralkodó nézet Weber tapasztalata szerint nálunk - . 

főleg ezekben az években -, hogy. a kézimunka.,. a fizikai munka 

szégyen., lealacsonyitja az embert: 	Szóval sokan vannak 

még minálunk azon Petőfi által is oly szépen satirizált "ős-

nemesek", kik a munkával szemben mellüket verve kiáltják ma  

is: "Én magyar nemes vagyok", s akik azt tartják, hogy ügyvéd-

ségen, hivataloskodáson és papságon kívül legfőkép még az or- 

vosi vagy tanári pálya a hozzájuk méltó.". 

A kézimunka, a fizikai munka alkalmazásánál a  "szegény-

nevelés" -ben kétféle ellenvéleménnyel találkozunk - irja: 

Az egyik szerint "... igaz, e' fiukbólugyis csak munkások,cse- 
de 

lédek és napszámosok lesznek, kikre fájdaloiá, elég szükség van.  

Szokjanak hozzá ideje korán." A többség pedig azt fogja monda-

ni, amit már nagyon sokszor hangoztattak is: "Szegény gyermek,. 

mennyit kell neki dolgozni, hisz ezt otthon is megtehetné, nem 

kell arra külön nevelés."  
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Neber E. szerint az elsőknek c ak annyiban van igazuk, 

hogy a Rvermekeknek  gsjikuszklis2l1snamlsbanximy  ezük- 

sé van a 6 munkásokra "hU ceelédekre". Be tévednek, ha azt 

hiszik, hogy "csupánazért szoktatjuk munkára, hogy jó munkások 

legyenek. 

A  sajnálkozók  osztálya pedig elfelejti, hogy akkor volna a gyer-

mar nbirad kezében az  eszközt a szegény- 

ség elkerülésére; hogy igenis a munkához szokhatna otthon is, 

ha volna valakije. ki  rendszeresen red szoritaná, és aarmad-

szor, hogy a munkdban izzach, embert sohase kell sajnálni, mert 

neki azért az élet nem nehezebb, sőt könnyebb, a munka rá nézve 

nem teher, de adds  lévén. ..."  

"A. munkát mint az egész nevelési rendszernek egyik főté-

nyezőjét kell felfcwni és a többi  nevelési,  eszközzel összhang-

zatoéan kezelni. Csák összehangolt nevelés éltal fejleszthetjük 

növendadnkben egyaránt anna:c minden tenetségét. A boldop:sdg  

pedig a lelki és testi összhangzatosságban rejlik." 

Külön kiemeli, hogy a "Gyermekeknél kézimunkdval kell a 

testet erösiteni, egészségessé tenni, előkésziteni a későbbi ne-

héz munka elviselésére. Azért kell ezt a növendékek  erejéhez  

mérni ás időnként vdltortatni.Kisgyermekekaél nehéz és sok erőt 

kivánó munkát követelni káros, ugy testi mint lelki .fejlődésére 

nézve." 

"Tartsunk  tehát  a munkduan is  mértéket!"  - vallja. 

Példának Pestalozzi Lénárd ás Gertrud cimti milvét hozza, amely-

ben megmutattal  hogy miképpen kell doljozni. Schiller "A harag" 

cimü költeményében igyad kifejezést nagyon szépen: "Jó ás hasz-

nos beszél -etés közt folyik vidáman a munka." 

Viszont'?ectalozzi volt az első aki feltalálta azon töké-

letesnek bizonyuló axi6mdt, lawy.a taAitr, a  munkával  aképpen 
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kötendő össze, hogy a gyermek tanuljon a munkarés dolgozzék 

a tenitás mellett..."  

Megállapitja, ho_:y már régen bevezették a kisdedóvókba 

és a leányiskolákba a kézimunkát, a rajzolás ás fonást, stb-t. 

Csak a kisiskolákba és a neveldékbe nen, de nem azért, mert 

nem látták be célszerüségét, hanem inkább azért, mert kivite-

1 ,zése nehéz, fáraeztó, kép zettebb ta'nitékat kiván és minden-

esetre több önfeláldozást. ... 

Ha Pestaloz ei "találm : .nyét" alkalmazzuk -: .. Igy aztán 

a munkát összekötve oktatással gondolkodn_i forró embereket,, nem  

gépeket nevelünk, az élet számára,mert mér mint  gyermeket  be-

vezetjük öt azon életbe, amelyben mindig mozogni fog. 

...Azon  kell lennünk, hogy az elfáradás érzése sohase 

fokoztas:ék a kimerülés érzéséig, hogy igy kevés pihenés után 

asznál teljesebben buzogjon fel az erő és jókedv forrása. Így 

fogjuk a gyermekekben a valódi munkaszeretetet felébreszteni, 

de csakis igy .. A mu.z'ka taritáe  nélkül ritkán foglalkoztatja a 

szellemet,,_ erre nézve tehát hátr ínyos. Igy véve  a munkát neb . is 

alkalmazható az soha bentetéskép  le alább olvan__gyermeknél 

sem  ki mér hozzászokott. S az, ki szokásból, szivesen dole,o- 

zik, nem fog irigy szemmel nézni arra, ki a kenyerét más uton 

keresi, vagy keze munkájára ne,i1 szorul. 

A munka  tehát  nemcsak szellm,  - de jellemképző is, aaeny- 

nyiben ez a megeléeedésre vezet." 

A harmadik részben, ame_y mér 1875-ben jelent meg a magyar 

sajtóban, beszámol Weber a négy éves fejlődésről a "szegényne-

velés"terén, vagyis a balatonfüredi eredményekről; 1874. év 

összjövedelme 1890 Ft volt, a veszprémi piac árai szerint egy  _ 

főre 31,5 ii't jutott, 60 fő létszám mellett.  Szerinte még rossz 

karbai volt a birtok, és 2-3-szor annyit is jövedelmezhetne. 
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"Reménylem, időveltényleg is be fogom bizonyitani, hogy 

a gyermekek az élelmezésükre szükséges cikkeket kellő birtok 

és felszerelds mellett könnyen meg fo c ják keresni, anélkül, 

hogy akár az iskoláztatás,  akár  a gyermekek testi fejlődése a 

sok muAka miatt valami hátrányt szeavedne." - vallja optimiz-' 

mussal. 

A jövedelem fele mindig a gyermekeké volt. A munkéra 

seaki sem kényszeritette őket. "Saját akaratukból és csak 

szerzési ösztönüktől serkeJtve tes7,nek annyit, amennyit akar-

nak. A munkakodv ragadós ás most mér alig várják, hogy iskolai 

feladataik elvégzése  után  a munkához foghassanak..." 

a gyermek saját jószéntából dolgozik,addig nem 

sok neki a munka..." - üzeni Weber a  kétkedőknek.  Kb. 15.000- 

re becsüli azoknak a gyermekeknek a számát, akiket ilyen inté-

zetekben  kellene  nevelni; - "de honnan vegyük az arra szüksé-

ges pénzt?" - kérdezi.  Minimálisan  2 millió Ft kellene évente, 

ás  legalább  140 Ft  egy  gyermekre évente. 

"Az  államnak  nincsen s nenis kivánhatjük meg, hogy ily 

nagy összeget adjon Ki  évenként  e célra, midőn ugyis alig tu-

duak a deficittől  szabadulni.  Adakozás utján pedig éppen nem 

lehet a pénzt összeszedni, lega16bb a  jelei  időben még nemi 

1. népünk még nem jutott oda,  hogy  olyan célokra adakozna /ami 

eddig történt ás történik, azt tették ás teszik azon nom 

igen nagyszámu éldozatkesz aazafiak, kiktől ily nagy éldo-

zatokat nem lehet jogosan  várni!.  

2. ...e:yaltalán pénzünk nincs ás sok jó esztendő kell, mig az 

elmult ro:sz éveket kiheverjük; 

...15.000 gyermek 50-60 Ft-ot keresne  évente,.  750.000-900.000 

Ft lenne l és hozzá oktatás nélkdli  nyomorult  tengődésük..."' 
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"Az ország nvernelbennük csavargók és börtöntöltelék he- 
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Itt sem kellene tehát felednünk, hogy a legjobb a jónak ellen-

sége. Azon módról, hogy miként lehetne a gyermekeken azonnal  

segiteni, és egyaltalában a szegénynevelésre több gondot for-

ditani, majd még későbben többet..." 

Később a következőket javasolja és egyben birálja a ha- 

zai intézményeket:  

"...eredményesebb lenne a müködésük,...ha intézeteinket a ne-

veléstudomány és a reális élet követelményeivel jobb összhang-

zásba tudnák hozni; ha azokból a szegény árvákból nem urfia-

kat és kisasszonyokat, hanem erkölcsös és dologszerető munká-

sokat, jó cselédeket és gazdasszonyokat nevelnék.. Hazánk e  

nemis intézetei amennyire azokat részint látásbál, részint le-

irásból ismerhetjük, csaknem kivétel nélkül mind azon hiányban  

- 4 - . • ' . 	Is' 	t_ x • _s 	. 	-es  s "~ . . 	~l' 	It  ^ . k •  á nt v  

  

. , , . 	. - 	• ' 	-. s_ 	. _ 	®. -.. 	_ erm-ke, 

len AIlapotát tartjak szemük előtt, mint a jövőjüket.  

...hibáznánk talán - korunk filantrópikus és humaniszti-

kus elvei ellen,, ha a gyermekkor aranynapjait komoly foglalko-

zások által megzavarni törekednénk?... 

Nem, és ezerszer nem! - ez nem lehet a gyermekkornak józanul 

felfogott feladata! .. .  

...Igen! - a tapasztalás nemcsak itt,, de  külföldön is  

megmutatta már rég ,,. hogy azon gyermekek, kik nem szokták és  

szerették meg idaje korán a munkát,,- ha később nagy korukban 

szorittatnak arra,,. ugy ezen sorsukkal csak alig vagy sehogy 

sem tudnak kibékülni és minduntalan vissza sóvárognak a mun-

kátlanság egyiptomi hunos fazekaihoz,. s ha jól megy is a dol-

guk, mindig csak sopánkodva és panaszkodva emlegetik nehéz 
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sorsukat. S ha idővel hozáSzoknak is  némileg  a Munkához 4  de 

kedvelni nem igen fogják azt soha..." 

"...Azért  az embert is, ugy szólva már születésétől foA- 
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szerezni tudni azt l  amire-szüksége lesz. Vagy talán azerencsét-

lenebb az„.akinek kevés vágyai vannak annál l  akinél  sok  

. A. gyermekek "bnaegélyre" szoritását vallja, 4s nem he-- 

lyesli t  hogy 15-16 dyes  fiukat,  lányokat  mások  szolgálnak ki, 

keveali az  általuk  Végzett  házi  Munkát.. 

Véleménye szerint:liz árvaház*ban okvetlen wy kell ne- 

   

b 1 • - 

 

„Al 

   

...1te • 

   

_ 

      

        

,;" 

          

ükhöz  k4peSt rés_zt kefl venniük a család fenntartásának fdra-

dalmaiban; kenyeret, pénzt kell ott keresni mindenkinek, eki-

től csak telik. &z ry.4,házakban is ugy  kellene-  tenni+  mint a  

józanul vezetett  családban,  hogy a kisebb vagy nagyobb bőség 

ás  jólét észrevehető összhangban és arányban álljon a kereset-

tel. Az élet fenntartására okvetlenül szükséges élelmet  ás  ru-

házatot mindegyiknek meg kell ugyan adni, akár dolgozik, akár 

nem, de  munkásságától  nkásságátó1ke1leneüv4 euni  azon nagyobb vagy 

kisebb kényelmet, melyben részesül. A nOvendékektől meg kelle-

ne követelni minden intézetben /I évfolyamon gyakran nem le-

het!!,  hogy  keresne magának ottléte alatt egy kis összeget i  

mely kilépése alkalmával jól fogna rajta és további szerzésre 

ösztönözné. 
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Egy másik hiánya a mi árvaházainknak abban áll, hogy a 

tanitás a legtöbb esetben az intézeten kivdl, az intézettől -td-

vol 611.6 egyének által "...történik.  Nagyon  kellenének" segéd-

tanitók; a  szegény  és árva gyermekeket oktató speciális neve-

16k!" - fejezi be Weber Eduárd. 

Debreceni  árvaház.  

A debreceni orszádos tanitói  árvaház  telepitésének tör-

ténetdről ma még nem sokat  tudunk..  

A Néptanitók Lapja tudásitása szerint: 

"Ez sz országos nevelő intézet az 1891. XLIII  .t.c. nagyérdemd 

alkotójának, a csak néhány nap előtt visszalépett Csáky lbin  

gróf, vallás- ás  közoktatásügyi  magyar királyi miniszternek 

köszöni létét." A vallás- ás közoktatásügyi minisztériumi szak-

tanácskozáson 1892. május 16-17-én a miniszter a szakértőkkel 

megállapitotta a tervbe vett debreceni tanitói árvaház pedagó-

giai követelményeit, Ugyancsak ebben az évben, október 19 -éri,.  

a Hajdu megyei  tankerület  királyi tanfelügyelője felhatalmazta 

Eötvös  Károly Lajost, ,  how, az országos tanitói árvaház Debre-

cenben létesüljön, ás folytasson tárgyalásokat a nevezett ki-

rályi várossal. Ennek eredményeképpen a város "...a réterfia 

utca  végén  fekvő "lucernds kert"-telket sz országos tanitói ár-

vaháznak adományorta, 6 ,0 az épitéshez egy millió téglát, a ház-

tartáshoz pedig kertet ás szántóföldet ajánlott fel.ga az 61- 

dozatkész hozzájárulás Hieronymi Károly magyar királyi  belügy-

miniszter  által megerősittetvén, ás Csáky Albin  gróf  által el-

fogadtatván megbizást nyert Herczeg Zsigmond, a vallás- és köz-

oktatási minisztérium épitési ügyosztály főnöke az épitési 

+ Néptanitók Lapj4EVII.,/1894./ 50. sz. /457. 1./ 
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tervek elkészitésére. Rössler Richard és Gerster Gyula, deb- 

receni építészeket a közoktatásügyi kormányzó megbizta az ár- 
+ 

vaház 2 pavilonjának felépitésével." A fiuknak épülő déli pa- 

vilon északnyugati sarkán történt az alapkő elhelyezése 1894. 

junius 17-én, Kiss Áron református piispök, Wolafka Nándor 

vál. püspűk, plébános, Simonffy Imre polgármester és nagyszá-

mu tanár, tanitó jelenlétében. Nagy lelkesedéssel fogadták 

Eötvös Károly Lajos báró, közoktatásügyi miniszter üdvözlő 

sirgönyét, amelyre táviratilag felelt a közönség. 

Az ünnepélyes alapkő-letétet a"Gönczy-egyesület" ren-

dezte. Az alapkő üregébe erős horganyszelencét helyeztek, 

amely a következő emlék-okiratokat őrzi.: 

1. Csáky Albin gróf Molnár Viktor által irt "élet- és jellem-

rajzát"; 

2. A Magyar Pedagógia-i folyóirat 1892. évi Julius havi füze- 

tét /402-411. old./,, amelyben ismertetés van :a "Tanitóár-

vák nevelése" cimii cikk révén az országos tanitói árvaház 

szervezési és nevelési rendszere felől tanácskozott miniszté-

riumi szakértekezlet megállapitásairól; 

3. Szerződés-kivonat másolata az országos.tanitói nyugdíj- 

alap és Debrecen nev. királyi város közt az országos tani-

tói árvaház telke-,.kertje és szántóföldjének az épitéséhez 

egy millió téglával hozzájárulásnak felajánlásáról, és. elfoga-

dása; 	 . 

4. épitési terv egyszerü másolata.; 

5. helybeli lapok e héten megjelenő számainak 1-1 példánya; 

6. névaláirással, jelmondatokkal. 	. 

A tervek szerint l60 árvát fognak itt elhelyezni, és 

1895. májusában nyilna meg. 

+ Evangélikus Népiskola 5. /1893./ Sopron. 8-9. sz. /271. 1./ 
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Az 1892. évi miniszteri értekezlet a tanit5i árvaházak  

szervgzé§e tárgyábaa  + jelentős esemény volt, társadalmilag, 

főleg, de "jótékonysági",. humánus szempontból is. Viták zaj- 

lottak le ezen a tanácskozáson, elvek csaptak össze. 

Megállapitja a korabeli sajtó-állásfoglalás, hogy ... 

",jht'kony 4taiak.ulás oly mért. éhen rem_élhető árva- és szere- 
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ezekkel az elvekkel." 

A legfontosabb elvek., nézetek voltak,;. 

1. Az árvaházakat összekapcsolják-e létesitendő képezdékkel, 

vagy célszerübb-e függetlenül,, önállóan szervezni ezeket? 

Ennél a kérdésnél három csoport alakult  ki:  Gyertyánffy 

István vezetésével Mártonfy Márton tanfelügyelő, Dezső La-

jos képezdei igazgató, Bro .cskó Lajos árvaház-igazgató, Som-

lyai József fővárosi tanitó alkották az ellő csoportot. 

A támogatást a "tanitók érdekében" tették. Véleményük sze-

rint, ahol csak lehet, együtt legyen az árvaház és képezde, 

hogy a "nevelés gyakorlása és a házi nevelés megfigyelése" 

megtörténhessen. 

A másik "tábort" Ratvis Károly Lajos tanfelügyelő és György 
Aladár valamint. _ 
-7--)W4IyaI Gyula  alkotta.. Ellenzik az árvaházak összekap- 

csolását tanitóképezdékkel. Szerintük káros lenne. Elegen-

dőnek tartják a hospitálás módját,. mivel "külön cél, irány 

és mód irányozza a nevelés által oktató árvaházat és az ok-

tatással nevelő iskolát, öncélu, külön jellegü nevelőintéz-

mény a tanitói árvaház". Eötvös véleménye, hogy a nemek 

E. K. L. : A tanitó-árvák nevelése. Magyar Peda-

gógia. I. évf.. 1892.. Bp. julius. /402-411.  1./ 
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Javasolja, hogy tő/sgyökeres magyar vidékek gócpontjain le-

gyenek ilyen intézmények, mivel  állami  tanitóképzők nemzeti 

határszéleken vannak. György  Aladár feltétlenül szükséges-

nek tartja, hoy a társadalom megszeresse, felkarolja, ma-

gáévá tegye a tanitó-kirvák  ügyét.  A 3-6 éves tanitó-drvákat 

kisdedóvó képezdékkel kapcsolatos intézetekben helyezné el, 

ahol gondozást nyernének. De a tanitóképezdék külön legye-

nek. 

A harmadik Tabor Tóth József tanfelügyelő, Hagara  Viktor  es 

Ruzicskavo.pán  királyi  tanfelügyelő személyében a kapcso-

latbahozás hivei. _Az árvaházakat  ás tanitóképezdéket mint 

"öncélu" ás "szakirányu" nevelőintizeteket, függetlenül lé-

tesiteni, de kapcsolatbahozni. Kivételek lennének a kisded 

tanitó-árvák házai kisdedávó-képezdékkel összekapcsolva. 

Ruzicska fokozni kivdnja a  tanitó-árvák iránt a  társadalom 

érdeklődését, megyei árva- és szeretetházakkal való "egyg- 

sitésre is gondol, 'logy a társadalom több rétegével érint, 

kezhessenek. 

A vita Aem őlt ell  

A kezdeményezés a budai7pedagóelummal  kapcsol  atos, az egyet-

len tanitói Arvaházzall  1892-ben.  Mivel hibái  volkL  hogy  

egy•ldalui a társadalomtól elkülönülnek l .nem járnak közép-

iskolábai családi körökkel nem érintkeznek 4s az  élettel  

sem..., drága a nevelésük, nem sikeres a pályaválasztásuk 

általában...riskolanyUgök" 	lesznek" - állapitja meg a 

•  Magyar Pedazdgia cikkirója. 

2. A következő probléma az volt, hogy hány árva  legyen egyben? 

Fiuk-lányok külön vagy egy  árvaházban? Hány éves korig? 

/12 év?/ Csald-csocrt-rendszerben  neveljenek-e? /15-20, 
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100 főt? - vagy 60-120 főt?/ Bocskó fellép a tömeZaeve1 . 

éq a kaszárnyaszer ü berendezés ellen. Más árvák előtt is 

nyitva kellene, hogy legyez. Tanfclyamokon idevaló nevelők 

képzése szükséges. 

3. Végül kérdés, hogy milyen irányai leRyen  az  árvák nevelése? 

Milyen intézkedések kellenek a gyakorlati képzés tekinteté- 

ben? 	 . 

„omlyr J. szerint az árvaházi nevélés iránya családias L  

bazatias ás él etre v lá gak.orlati irányu k  egyéni hajla-

pot  és képessés et figyelemibe vevő legyen.  

4. Hol létesüljenek ezek az intézmények? A peda ,ógiai és nem-

zeti szempontok figyelembevétele döntse el - fejeződik be 

a vita-cikk. 

Az Evangélikus Népiskola T  hangot ad annak, hogy "jó 

lenne, ha - a rozsnyói kerülethez hasonlóan - a többi egyház- 

kerület is állitana ilyen árvaházakat." A rozsnyói kerületi 

evangélikus árvaház, értesités szerint, Rued Dávid árvaatya 

gondos vezetése alatt virágzott. Tulajdonképpen Czékus István 

akkori püspök buzgólkodása folytán létesitette a tiszai evan-

gélikus egyházkerület még 1884-ben, 11 évvel ezelőtt, fiuk, 

leányok számára. Azóta már 34 kiment, a nevezett évben, 1895 

ben pedig 26 megy ki, 1 továbbtanul az eperjesi tanitóképző- 

ben. 

Az 1895 . ávi tuió vitások szerint a hazai 'emberbaráti in- 

tézetek a következők voltak: 

+ Evangélikus Népiskola, Sopron.. 7. /1895./ 8-9. sz. /aug;- 

szept./ 
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a budapesti országos protestáns árvaház + 103 fővel; . vakok, 

Milyék intézete; siketnéma intézet; kolozsvári siket-néma in-

tézet; gazdasszonyok intézete - Budapest; Budapesti Izraelita 

Nőegylet intézete; eperjesi és kézdi-vásárhelyi intézetek; 

Zólyom-radványi, a nagy-szebeni, a szombathelyi és Zólyom-lip-

csei intézetek. 

A sorra létesülő intézmények bizonyitják a hazai gyer-

mekvédelem sür. ;ető. követeléseinek ,  lassu "megvalósulását".. 

Ahogy egyre fokozódott nálunk is a munkásosztály osztállyá 

szerveződése, harcolva az elnyomás, a kizsákmányolás ellen, 

ezen belül a női- és gyermekmunka kizsákmányolása ellen. Küz-

dött a tankötelezettsé g  megvalósitásáért, az elemi egészség-

védelem, az elhagyott és törvénytelen gyermekek )  ifjumunkások 

helyzetének javitásáért, jogaikért. Igy érlelődtek a különbö- 

ző gyermekvédelmi rendeletek, törvényekés egymás után jönnek 

majd létre a századfordulótól. 

A nyugati országok e területen elért eredményeit is figyelem-

be vették, azt is, ho gy az  állam vállalt már bizonyos felada-

tokat. például T.osonczy Tászlá- ++  pestalozzi H. J. pedagógiá-

ja cimii miivét 1895 -ben adtak ki Nagykőrösön, az Evangélikus  

Népiskola 1896-ban irt szintén pestalozziról, a "szeretet apes-

tolárál cikket. +++ A Protestáns Egyházi és Tskolai Lap két 

izben is szót emel az "elzüllött gyermekek" gondozásáról, mint 

+ 	Evangélikus Népiskola. 7. /189.5./ 12. sz. /411. old./; 

Brocskó Lajos: A protestáns országos árvaház megalapitá-

sa. Evangélikus Népiskola. 8. /1896./ 6 -7. sz. /174.0./ 

++ Losonczy László: Pestalozzi H. János pedagógiája. Yagykő-

rös. 1895. /Ismeretlen még ?!?/ 

+++ Evangélikus Népiskola. 8. /1896./ 2. sz. /43. old./ 
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égető problémáról: + K-álmán Farkas: "Az árvaházak" cimü cik-

kében megállapitja, hogy a legszerencsétlenebb nevelés folyik 

e helyeken. Közli, hogy az aradi árvaház tavaly ünnepelte 50. 

éves fennállását, és mégis, e hosszu idő alatt felnevelt gyer-

mekek közül csak egyet tudtak nagy bajjal fogni, hogy az ün-

nepségen ott legyen és beszédet mondjon. Statisztikailag kimu-

tatható irja -, hogy az '_rvaházban neveltek, lányok és fiuk 

egyformán, mind valójában elzüllenek. A másik konkrét adat, 

t: 

a Jogtudományi Közlöny 1698. évi egyik számában,, amelyben az 
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Az 1878. I, . 	nemc-s_ak a fiatalkar u _biint_ettes;  a bir6ilag el- 
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kek i s föltétessenek a javító intézgtbe.. 

A fiatalkoru büntettesek száma nálunk évről-évre szapo-

rodik. 10.000 elzüllöttből alig 300 számára van hely a javitó 

intézetekben. Állam, eliáz, t4rsadalou, legfontosabb köteles-

sége a szerencsétlen gyermekek gondozását és nevelését megol-

dani. A  "Nagypénteki Társulat ezért alakult. "Sok az aratni 

való, s mielőbb munkába kellene állnunk, hogy ami még megment-

hető, azt elveszni ne engedjük." 

Egy 1898-ból származó gyomai utalás szerint ++- például 

a budapesti protestáns árvaházért - ".fii a felelős? Intézmény? 

++ 

protestáns Egyházi 

/420.. old./ és 41. 

Protestáns Egyházi 

és Iskolai Lap. 41. /1898./ 27. sz. 

/1898./ 49. sz. /778. old../ 

és Iskolai Lap. 41. /1898./ 27. sz. 

" 
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Intézet? Városi hatóság, magas kormány, mind a négyen?" - 

hazai gyermekvédelem történetében "első nagy eredmény- 

n_ek"számit az 1898. évi törvény, 	vagyis a nyilvános beteg 

ápolásról szóló 1898. XI. t.c. megtárgyalása. Az. 1898. 21. 

t.c.. intézkedett arról., hogy az országos betegápolási alap . 

terhére kell .  biztositani a gyermekvédf'lem terheit `, A törvény  

III. szakasza kimondja: "A talált, valamint a hatóságilag el-

hagyatottnak nyilvánitott gyerekek 2 éves korukig felmerülő 

gondozási és ápolási költségeket., mely költségekhez a törvény-

hozás a nevelési költségeket is felvette, az országos beteg-

ápolási alap fedezi." 

Dr. Ruffy Pál R magyar gvvermekvéde em"„cimü cikkében ++ 

megállapitja, hogy "Magyarország első volt, mely megállapitot-

ta a ,gyermek jogát ahhoz, hogyha elhagyatott, az állam őt el-

tartsa és nevelje." Hazánkhan 1901-ben született meg a polgá  

• • •s 	•  
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•  
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ző törvénycikk 119P1._ VITT.,XXT. t. c./. "A gyermek jogaival  

szemben ugy a társadalomnak, mint az egész társadalom érdekeit 

magába foglaló államnak a gyermek iránt kötelességei vannak...." 

"A törvény szerint a gyermeknek azáltal., hogy megszü-

letett joga van ahhoz, hogy éljen,., megfelelő ellátásban része-

süljön mindaddig, arcig saját erejéből magát fenntartani nem 

képes. A gyermeknek joga van eltartásra, elsősorban szemben a 

szüleivel, másodsorban nagyszüleivel szemben. Joga van állami 

ellátásra, ha elhagyatottságát a hatóság megállapitotta. 

I. m. ~ járó Miklósné; Adalékok a hazai gyermekvédelem tör-

ténetéhez a II. világháboru küszöbéig. U. o. 

Dr. Ruffy Pál:. A magyar gyermekvédelem. Katholikus Szemle.  

39. Köt. 1920. /321-336. old./  

++ 
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Amennyiben társadalmi jótékony intézmény vagy egyes jótevők a 

gyermek eltartását elvállalták, a gyermek igénye szemben szü-

leivel, nagyszüleivel és az állammal szünetel..." 

Érdekes, Ruffy cikkében az alapvető fogalmak meghatáro-

zása: elhagyatottság , szegénység, a "humánus szellem" fogal-

ma.  

"Elhagyatott - szerinte. - az a gyermek, akinek ellátásáról és 

neveltetéséről anyagi vagy erkölcsi föltételek hiányában hoz-

zátartozói kellőleg gondoskodni nem képesek, vagy mert a gyer-

mek hozzátartozóinak környezetében a gyermek szervezeti vagy 

erkölcsi fejlődése veszélyeztetve v an... - A fölvétel percétől 

fogva a gyermek többé nem tekinthető, de nem is nevezhető el-

hagyatottnak, ezzel a téves fogalomzavarral ugy a társadalom, 

mint a hivatalos'életben fölötte sokszor találkozunk.Izeket a 

gyermekeket még akkor is  midőn már fölserdültek, elhagyatott- , 

nak  szokták nevezni és ezzel mintegy sti gaatizálják. A gyermek.,  

saidt édesatly ja gondoz ..  Az elhagyatottság ténye átmeneti j 

lentőséggel  

Szerinte nem azonos az elhagyatottság fogalma a szegény- 

séggel.  A szegénység relativ fogalom. Példa erre Asrott meg-

határozása ;  mely szerint technikai állapot, amikor az ember a 

legszükségesebb észközöket nélkülözi élete fenntartásához, má-

sok segitsége nélkül elpusztulna. Munsterber humánusabb fel- 

fogása szerint a szegény eszközökkel nem rendelkezik, amelyek-

kel kielégiti azokat a szükségleteket, melyeket az erkölcs, 

szokás, társadalom megkövetel. 

belügyminiszter 1898-as nyilatkozata a 

"humánus szellem"-ről: "A szegénység nem elhagyatottság. Elha-

gyatott lehet tehát a vagyontalan és keresetképtelen szülők 
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gyermeke.  Vagyontalan anyának házasságon kívül született gyer-

meke, szegény özvegy anya gyermeke, gyermek, akinek vagyonta-

lan édesanyjától elválasztottan, vagy ezáltal hütlenül elha- 

gyottan kell élnie, elhagyatott az édesanyját elvesztett cse-

csemó, ha az anyja róla gondoskodni nem képes :; a züllés ve-

szélyének kitett vagy züllésnek indult gyermek, akiről hozzá-

tartozója kellőleg gondoskodni és a tisztességes élet számára 

megmenteni nem képes. Elhagyatott az a gyermek, kinek édes-

anyja erkölcstelen életet él, de az a gyermek, akit édesanyja 

tisztességes keresetéből eltart ani nem képes, nem elhagyatott, 

mig az a gyermek, kinek édesanyja léha, erkölcstelen, aki 

gyermekével nem törődik, . kéts'gtelenül elhagyatott.  

Mivel pedig a szegénység nem elhagyatottság, az állam-

igazgatásnak lenne kötelessége, hogy szegénység miatt elha-

gyatottság be ne következzék. Az államlgazgptásnak ,kellene . 

'. _ . 	r - - 	 d• 	tat is megoltalmazza." - 

Ruffy azt is megállapitja, hogy a főok a s_zervézetlepség.  

Az.' elhagyatottaknak nincs ,Rondviselő.je, eltartója;  nines+ aki 

szeresse Őket ,  kb. 79-80.000 gyermek vár erre, szerinte. 

A 420 telep, valamint a zeleméri pusztán megezervezet első  

javitcSint,,éze . és a kb. 105 szeretetház 1889-ben + az első 

gyermekvédelmi törvénnyel együtt is csak lassu fejlődést mu- 

tat. 

A magva-, UerM,y.kvédelem a csalj lés rendszerére  

épült, vontatott kialakulása ellenére is "mutatja a magyar 

közigazgatásrendszerének eredeti, minden más hasonló irányu 

I. m.10r. Veczkó József: Gyermek- és ifjuságvédelem. 

/12-17. old./ 
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intézménytől eltérő felfogását." irja Ruffy Pál. De megmu-

tatkozik világosan osztályszemlélete, amikor alapvető igaz-

ságként szögezi le, "hogy a szociális igazgatásban az elha-

gyatottság senkinek hátrányára ne lehessen és mindenki lehe-

tőleg megmaradjon azon társadalmi szinten,  amelyből való,  

amelyre törekszik." - 

uazánkban a salizadfordulótól a fels.zabadilds előtti idő-

'f . 	-. • ne 	•n 	_ értelm-zt=k  

Fogalmába vonták az anya , --, csecsemő- és családvédelmet, az  

analfabétizmus elleni és a kötelező népoktatásért, az óvodák  

hálózatának kiépitéséért, a napközi otthonokért., a gyermekek 
 

egészségügyi biztositásáért folyó harcot. Beletartoztak a  

tárgykörbe a gyermekmunka, a tanonckérdés, a fogyatékos, tör- 
., 

vénytelen, elhagyott, bűnöző gyermekek és fiatalok siralmas  

szociális helyzetének kérdései is .  

Engels  megpróbálja összegyüjteni ;, a korabeli könyvek  

sora alapján is ., átfogó képet festeni a zyQrmel v4delem  szF~,les  

t_erületeirö e  problémáiról; gyermekvédelem ás kapitalizmus;  

a nők és gyermekek munkája; a munkások családi életének bom-

lása; proletár-lakás, proletárok egészsége, halandósága; a há-

zasságon kiviit született gyermekek; szoptatós dajkák; fiatal-  

koruak bünözése; gyermekvédelem; szociálpolitika; szexualiz  

mus; gyámhatóságok, állami gyermekmenhelyek; árvaházak; nép-

iskola; 	stb-k.  

A  munkásmozgalom.  külfö ~ di és hazai erő d séve~~"sze- 

A polgárság haladó képviselete 

fellenditette az intézményes gyer-

mekvédelem megvalósitását a századforduló után. Ennek egyik 

az 	•- _ 	, •  -u  •  

+ I. m.:  Járó Miklósné. U. o•  
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on resszu- _ -se 

pesten 1899. szeptemberében és a "Magy 	talQzzi" című u,1- 

ság sikere. + 

Az 1896-ban,Firenzében t4rtott Gyermekvédők Kongresz- 

szusa határozta el, 42 egyesületével, hogy a következő Buda-

pesten lesz. Erről a "Magyar Pe-stalozzi"hasábjáin Daniel Luj-

za tizámoit be. 

i az a "Magyar Pestalozzi?" - teszi fel a kérdést a 
+t 

szerző a lapban. 	"...egy gandolat, , egy eszme.,A jellemtan 

gondol t j.a9 _ z . i 

De hol van ez a jellemtan? Talán nincs is? Van bizony. Ott van 

az anyai ösztönben; az apa sejtelmében; az érző szivben, a 

gondolkodó lélekben, a tudományban, irodalomban és művészet- 

ben,. sőt a magán- és közélet számtalan mozzanatában, tünemé-

nyében. 

Csak ki kell meríteni belőle! 

Frze;  a nagy_munk ár$ vállalkozott a "Magyar Pestaloz .zi,".  

1898. óta jelent meg. Céljához két dolog szükséges - 

irja -: 1./ A jellemfejlesztés tudományához értő ember; aki 

nevel iskolában,, családban, aki tudja, hogy egyes erények ne-

velésénél milyen eljárást kövessenek, vagy a jellemhiba elke- 

rüléséhez milyen módszert kövessenek; 2./ Legyen, aki megért-

se,  segitse, támogassa, áldozni akarjon érte! 

A korabeli ,, pestalozzi nevét viselő magyar u jsá t  felelős szer- 

ztBj.R, dr. Havas Gyula volt 1901. januártól. 
• 

Evangélikus Népiskola. 5opron. 10. /1898./ 8-9. sz. /aug.- 

szept.%•, Magyar Pestalozzi.- 1899. szept.- 23.= 29. sz,-30 . sz.: 

Daniel Lujza: A Gyermekvédők KongresEzusa. 	, 

Magyar pestalozzi. 4.- /1901. / 1. sz. 	.-- ++ 
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"Nincs fény a földkerekén t  mint a gyermek és igy nincs 

lény, amely annyira rászorulna a védelemre, mint a gyermek...." 

A kongresszus "  

  

1 =_ 4rv• s 	zem  
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ból külön-külön megvilágitva a legsürgősebb intézkedéseket,  

számos üdvös határozatnak lett bölcsője..."  

Szakosztályonként, karonként üléseztek. Az orvosi kar megvi-

tatta például az alkg,hoii.zmus káros hatásának kérdését is.  

"A j gj zakQsztálvhsn meg azt sürgették a nagyszerü jo-

gi tekintélyek, hogy törvényt kell hozni a szülői hatalom kor-

lá_tozásAra. ha annak embertelen gyakorlata veszélyeztetné a 

gyermekek lelki vagy testi épségét; továbbá, hogy humánus in-

tézkedé.aek utján meg kell óvni a kskoru.elitélteket a vizsgá-

lati fogság romboló hatásától; és hogy a törvényes ős tör-

vénytelen gyermekek jogi álláspontja ugyanaz legyen.." 

A. gAiSzusnk  szakosztálya első helyen vitatta meg "a  
házi, nevelés ferdeségeit...", pe rmes Sándor előadó a helytelen  
családi nevelés okait az anyagi nyomoruságban vagy a tulságos 

jólétben, a. szülők könnyelműségében, tulszigoruságban vagy 

tulgyengédségben és nevelési tudatlanságban találja meg. 

Nagyon érdekes, hogy már ekkor bonckés alá vették '"a mo- 

dern élet Teltünő jelenségét:  a . - ~~ - , e.. , •rW - . - 	- P= " 

..Sretvizer Lajos igazgató adta elő, majd Nagy Lásyló figyelem-

re- méltó hozzászólása követté. "...Általában óhajtja, hogy a 

divó nevelési rendszerrel szemben a teímészetes nevelési rend- 

szert kell meghonositani, a gyermeket többet kell engedni a 

szabadban mozogni engedni." Hangsulyozza, hogy  játszóterekre 

van szükség! 

+ Daniel Lujza: U. o. 
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A lap kiemeli a szünidei gyermektelepek fontosságát, a  

társadalomfelelősségét ;  a törvén ygs inJ.ézkedések argetését a  

kegyetlen bánásmódban részesülő gyermekek érdekében. Általá-

nos  ellátást kér a kóborló utcai gyermek részére.  

Érdekesen szól .Svájc 	mivel Tiauszmann t„. St.  

galleni profeaszar egyén megismerhette hazánk haladó közvéle-

ménye az ott folyó gyermekmentési munkásságot. "Kitartóan mun-

kálkodnak e közég közegei és a társadalom is a gyermekek vé- 

delmén, mily számos intézet szolgálja a szent ügyet, és mikép-

pen buzgolkodnak az emberbarátok, hogy egyes családok is részt  

vegyenek az elhagyott  gyermekek  fölnevelésében... különösen 

megszivlelendő, hogy .... törvényesen kell intézkedni a gyerme-

kek védelméről, továbbá, hogy a gyerzgek-menhely megbélyegző el- 

. nevezést nevelni-intézett: kell változtatni." 

T czkowszkky Lajos javaslatokat tett j vitái i4 t4zetek mü-  

kö3ésdre:"az elbocsátott növendékek erkölcsi és. anyagi támoga-

tására egyesületeket kell alapitani; az iparkodó növendékeknek 

pénzbeli jutalmakat kellene kitüzni, amelyet ók majdan kenyér-

kereseti önálósitásra fordithatnak."  

Nagy vita zajlott le arról, hogy a családtalan gyermekeX  

intézetben, internátusokban vagy egyes családokban nyernek-e 

megfelelőbb nevelést? Sip9s  1Tános  vitavezető és a szakosztály  

is ez internátusok mellett foglalt állást;. "...csak akkor l-esz  

hlv--e m 	d  ha ~ • 	~► - m -   -k nevelése .  ha az in- 

  

ternátusokba felvett növendékek közül egyet-egyet társadalmi  

agitáciö_vén  egyes családok .i fi. árcolt luknak fogadnak, és 
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Mivel még ma is a legkülönbözőbh egyedi problémák megol-

dásának kérdésével állunk szemben, amelyek  igénylik  társadal-

munk részéről mielőbb a közvetlen,  személyes  megértés alapján 

kialakitott, egyedi jellegü intézkedéseket. A társadalmi szük-

ségletnek megfelelően kialakulóban van a hivptásos pgrtfogói  
+4- telügyelet iptézményrendszere, 	amelynek igen eredményes te- 

vékenységemár a kezdeti tapasztalatok al,..pján  megmutatkozik. .  

A  hálózatban ,  a pártfogoltak, a családok  és  iskolai, munkahe-

lyi, különböző társadalmi szervek állandó és rendszeres szo-

ciálpolitikai feladatot látnak el. A problémák egyediségéből 

következően differenciáltan képes  hatásos  társadalmi sikereket 

elérni. Ennek "csiráit" ismerhetjük fel a korai magyarországi 

pestalozzismus kibontakozásában,  máig  is ható valóságdban. 

A "Magyar Pestalozzi' hasábjain acosaa Duső "Peatalozz. 

hazLi.4461" cimmel irt tudásitcissorozatot +++ 1901-ben. 

Pestalozzi szobra a Bahnhofstrasse-Ziarich legszebb és 

legélénkebb utcája - egy szép kertjében All. "1899-ben Légwart 

szobrász alkotta a a bronzszobor, amely a mestert aként  ábrá-

zolja,  amint egy kisfiut  iskolába  vezet, a város legszebb DIU- 

0111•011. 

Daniel Lujza. I. m.1,11. 0... 

+ + 
Vermes Miklós: A szociálpolitika szerepe a bilnüzés elleni 

harcban. XV. /1972./ 3. sz.. /1-7.. old./ 

Scossa Derső: pestalozzi hazájából. Magyar Pestalozzi. 4. 

/1901./  334 34; 36; 37; 38; 39; 41; 42; oz. /129; 133; 141; 

145; 150; 154; '166 o./ 9, 49.02./  

11; 13; 15. sz.. /2; 10; 14; 23; 27; 

60. o./ 

1; 3; 4; 6; 7;. 	8; 10; 

301 34; 38;, 42;. 534, 
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alkotása, hátterében egy L,ir_th-Escher-féle iskola, helyeseb-

ben palota. ts mialatt a szobrot nézegettem, nem egyszer ju-

tott eszembe ;  hogy  mind e fényt, gazdagságot, ami ebben a  vá-

rosban felhalmozva van, nem ama nevelési elvek érdeme-e, ami-

ket az yverdoni remete oltott népébe, aki sck csalódáson, há-

nyat tatáson ment keresztül s szegényen halt meg. Utódai jobb 

mesterséget találtak, mert ugyanazon az uton fénylik a "pes-

talozzi & Cie" bankház aranyos felirata... 

Általában,- megállapitja -, hcgy Svájc oktatása szerve- 

zett, változatos, tökéletes. Iskolai törvényeiket viszonyaik-

nak és érdekeiknek legmegfelelőbben alkotják meg, az utolsó 

betűig végre is hajtják. Mindenki; az egész társadalom munka-

társa az iskolának, követelményeit ki is elégitik." 

"...igen jelentős szerepet játszik az iskolában a sze-

gény gyermeke go4ndgzása..Külön  jótékony egyletek gondoskodnak 

az ilyenek felruházásáról, könyvekkel és iskolaszerekkel való 

ellátásáról,és ugyanilyenek ebédet is adnak ezeknek  az  iskolá-

ban."Szerinte a svájci nevelés mindenre kiterjedő. Ugyanolyan 

arányos a szigor a gyermekek minden tevékenységével szemben, 

amilyen módon gondoskodnak róluk. Például felhozza, hogy lopá-

sért javitó intézetbe helyezik a gyermeket vagy az iskolából 

eltávolitva, egy távoli faluba internálják, ahol orvosi megfi-

gyelésben és különös elbánásban részesitik Őket. A jó és szor- 

galmas gyermekek ösztöndijakat is kapnak állami vagy városi 

szinten. Megállapitja, hogy a nevelés szelleme Fellenberg esz-

méi alapján áll, aki elnyomott népének értelmi és gazdásági 

felemelését tüzte feladatául, de éppen annyi félreértéssel küz-

dött, mint pestalozzi. 

Svájc nevezetességei között jellemzi a leghiresebb neve-

lési, pedagógiai, gyermekvédelmi intézményeit, amelyeket Scossa 
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meglátogatott, kereave mindenfelé Pessalozzi nyomait. A sváj-

ci árvaházak közül a legrégebbi a wir!  t_hegtlidar . A *VII,  szá-

zadból való. Az itt működő pedagógusok alkották meg az árva-

házi nevelők egyesületét. Veveyben  például a munkára nevelés 

alapján folytak , a tanácskozások. Nagyfoku tisztaság uralkodott
, 

az árvaházakban . ahol  nagy 	
i , 

gy gondot fordítanak •'-á csoportos neve- 

lésre. (:vaházak a kanton-fővárosok mindegyikében vannak. Meg-

tekintette a zürichi árvaházat., a siketnéma intézetet és az 

epileptikus gyermekek intézetét. A legérdekesebb lehetett 

7ürigh környékén "egy  különleges intézet", R "pestal ca7lzi—Naus 

in 	glof .," 

Bernben a sok jelentős "humanitárius" intézet közül meg- 

látogatta a r y . árvaházat is és a "Hefata-t, vagyis a siket- 

néma intézetet is. "Aki azonban Bernben megfordul, nem mulaszt-

ja el megtekinteni az un. paegagQ,gi_sher bodent Egy félórányi-

ra a várostól, az Alpok magaslatában van az a nevezetes kultur-

telep., ahol egy  fiujavitó intézet,  egy fiunevelő intézet áll 

fenn, kissé távolabb egy menedékház bukott leányok számára,. 

akik ruhamosásból tartják fent intézetüket." 

A magyar tudósitó irja, hogy  a leánynevelésre nagy sulyt 

helyeztek, hiszen ekkor még Európa-szerte kiforratlan kérdés 

volt. Helyesnek tartja, hogy itt nem egyedüli cél családi 

élet,, a gyermek, mert az egyénnek van más célja is. 

T., ms nneban megismerte a siketnéma sko 	amely siket- 

néma gyermekQvadávgl van egybekötve. Látogatott szakiskolákban, 

cselédképző iskolákban, ipariskolákban,- például órás iparis- 

kolában - esti tanfolyamokat, tanulók segélyező egyletét._ 

eosua Dezső a cikksorozatban sAl4ags  h lyen tesz össze-

hasorJ. st hazákkal, .i.&vaslatokat ad: éppen ebben az időben . 

s aviió-intézet-féle volt, , ahol erkölcsileg rg iott . 
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folytak tárgyalások egy epileptikus gyermekek intézetének meg-

szervezésére és elhelyezésére, gróf Andrássy Dénes moncskói 

kastélyában. Egy másik helyen pedig arról ir, hogy talált 

"a zugi-tó környékén falusi iskolákat rozoga, favázas házak-

ban, mint akár nálunk Felső-Magyarországon... A szakiskolák-

ról az a véleménye, hogy a mi iparostanonciskoláinknak száz- 

szorta jobb változatai. Cselédképző iskolákra nálunk is szük-

ség lenne - javasolja -; "sajnos a mi nőegyleteink a hivalko-

dás tanyái." Irja azt is, hogy siketnéma iskola, gyermekóvo-

dával egybekötve, "ilyen nálunk is elkelne." 

Az árvaházak rendszerével kapcsolatosan megállapitja, 

hogy nálunk hiba ., hogy a belügyminisztérium adminisztrálja, -  

"milyen kulturális tényezője lehetne pedig hazánk száznál több 

árvaháza népnevelésünknek, s a nemzeti állam sokat emlegetet t . 

megalapitásának, ha azok vezetése oda központos'ittatnék, ahova 

való, a kultuszminisztériumba." 

Zürich kulturális intézményei közül kiemelten szál a 

"pestalozziar" r61,, a nevezetes, gazdag tanszergyüjteményről, 

"amelynek csak elhelyezése nem felel meg a nagy név viselője 

emlékének, mert el is van dugva, egy rozoga, vén cölöpépület 

emeletén van, kilátással a Linunae-quai-ra ott, ahol a város 

a legcsendesebb. Ámde annál gazdagabb maga a gyüjtemény..." 

A leltára egy vagyon,.. kötetekre rugó katalógusokkal. A  pests-

lozzi-szobában pestalozzi-szobrok kicsinyitve, levelezései, 

kéziratai, arcképei, emlékek; mindennyelvü szakmunkák gyüjte-

ménye. 

Tulajdonképpen 1875-ben létesült a zürichi állandó tanszerki-

álltásból. 

Végül irja Scossa Dezső, hogy "...a látogató könyvből 

örömmel láttam, ho g y a magyar látogató sem tartozik a ritka 

gok közé.." 
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Az egyre jobb an  erősödő munkásmozgalomban élednek ujja  

a 48-as népoktatási törekvések. Kialakul a magyarországi nép-

oktatás programja. A hazai népoktatas, népnevelés büneinek  

feltárásában Földes Ferenp játszott vezető szerepet és szer-  

zett maradandó érdemeket. Felfedi, hogy "megforditott prog-

resszió érvényesül a népoktatás terén", mivel az állami ta r,  

mogatással növekszik az egyházi befolyás.  

"Az  a nagy szeretet, amellyel minden egyház keblére öle-

li az iskolát, a tárgyi, nevelői gondoskodásnak nem válik javá-

ra, mert az egyházak szemében az iskolának fő kötelessége,  

hogy őket szolgálja." 	 . 

A jelentkező forradalmi igények előfutárai, első bizo-

nyitékai a  "Magyar  Pestalozzi"-ban megjelent Pöldes Perenc-

cikkek is.  +  Ezek sorozatosan bemutatják pestalozzit, gyermek-  

korát, ifjukorát, házasságát, barátját és pályafutását. Ezekre  

már kitértünk dolgozatunk első két részében.  

A "forradalomról-forradalomra" érlelődő szakaszban, a  

hazai gyermekvédelem történetében jelentős hozzájárulást jelen-

tett a 	" és "A  Gyermek"  cimü folyóirat  
++  

együttes megjelenése. 	Meei nd ill t $ gyermek°_é s if,iusá yéde- 

   

at i jmunka j avult.  - !1 •-• ~ _.  

nr. Tmre Sándoa~~ 

 

 

_• - . -s - 

  

   

"Nevelési szempontok az elzüllés ellen 
+++  

i  rány11l6_ Uzdelemben"/1914./ 	cimü előadásával uttörő  

Földes Ferenc: A gyermek Pestalozzi; Az. ifju Pestalozzi; 

Pestalozzi házassága; Pestalozzi barátja, pestalozzi pá- 

lyája. /5. 1902. 28.sz. 113.0; 29,..sz. 119.0;•6:. 1903.  

31..0i 62..0;. 63.o;. 67.0J,71,.o;. d7.o.; 127.o./  

++ I. m.9 Dr-. Veczkó József. /16-17. ol&./  

+++ Budapest, Könyvnyomda-Részvénytársaság. 1914. 80  /305 -350.1./ 
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munkára vállalkozott. "Nálunk ez az első érdemes kísérlet a 

probléma tudományos megalapozására." +  Továbbképző tanfolya-

mon adta elő, a fiatalkoruak birsi, ügyészei .és a pártfogó  

tisztviselők részére. - Felmerül a kérdés, hogy "pártfogói há-

lózat" már lett volna akkor, hasonlóan a mai hazai kisérletek- 

hezy  

A korabeli lap méltatása szerint Tmre S. munk.Cj,a kiváló ♦  

sem pedagógusok, 

sem jogászok nyilvánossága előtt. Legnagyobb pozitivumai: lel-

kiismeretessége, komolysága, tudományos megalapozottsága, er- 

kölcsi mélysége és meggyőző logikája *  "Nagy érdeme éppen az, 

hogy a fiatalkori elzüllés kérdését a helyes látószögbe állit-

ja., mikor kimondja, hogy a fiatalkoruak birósága, ez az egész 

intézmény ee u ,p szerve a köznevelés nagy szerv,_zetének.,  

melynek az iskolai nevelést öntudatosan ki kell egészitenie," 

A lap véleménye szerint a társadalom javulását, átalakulását 

tik neveléstől kell várni, a nevelésben éppen nem várhatunk min- 

den t a  

 

sada  • ~~ ... , kell ki- 

 

egészitenie az iskolai nevelést. Ezért az igazságszolgáltatást  

határozottan nevelőintézménynek kell tartani, s mivel a neve-

lésben fő a jövőre irányuló mozzanat, ezt a pedagógiai tenden- 

ciát ép a  fialgaQ4Uak-Iir. 4.611aza,  viszi bele az igazságszolgál-

tatásba. Mivel tehát az igazságszolöáltatásnak itt a közneve-

léssel szervezetileg és szellemileg egybe kell illeszkednie,  

azért legfontosabb feladat a n.'evelői gondolkodás közös alap-

jainak tisztázása."  

A nevelésnek két feladatát jelöli meg Imre Sándor; a nem-

zetnevelés és nemzetvédés `f/.  

protestáns Szemle. 27. /1915./ 1-X. füzet. /149. old./  
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Szükségesnek tartja a laglarAni-blai o. mert az egye-

seken át ezekre  irányul  a nevelds, a köznevelés. Első előadásá-

nak  1. tétele: az ember fejlődő lény, s ezért  a nevelés a fejlő-

dés segitője a neveldsi eszmdny érdekében. Két lélektani tényt 

tudni kell,- mondja -: hogy az ember egységes lény és azt is, 

hogy .a lelki élet is egységes; három vonása az ismerés, érzés, 

akarás.  Ezeket elemzi, hou a jellem fejlődésének "titkára" r6- 

jöjjön, amelyet a lelki ás testi fejlődés leirásával közelit 

meg. Ez átvezeti a probIlma felállitásáral amaly az elzüllés ás  

a büncselekmAnyek megelőzásánEk kérdése.  

Harmadik  előadásában  aL,zülle's meelőzésére a dolgortatdat 

uzza_aneysid 04.13LOaAa. Szerinte a munka életeleme legyen az if-

junak az  iskolában  ás azon kivül egyaránt. Ez a  nevelés lélek-

tani  alapu eszköze, melyet a magel:iz yjaíaumagilat 

kell igénybe venni az elzüllés elleni küzdelemben. A munka el-

foglalja az embert, s eközben érvényesül a gyakarlds hatása a 

lelki életben. A munka megelőző hatása abban 611, hogy a gondol-

kodást ás a képzeletet határozott feladattal 6,, céllal megköti, 

s "csapongását elvágja". De javit is, mert tervszerüen fejlesz- 

ti azokat a lelki képessdgeket, melyek a jellem ás az élet egész-

séges alakulásához szükségesek ás tervszerüen elnyomja, tétlen-

ségre ás  pusztulásra  kárhortatja a rossz ösztönöket. De csak az 

a munka helyes, amelyik határozottsága mellett is önálló gondol-

kodásra, az alkotó ás képzelő tehetség önálló használatára szok-

tat. Az ilyen munka megragadja a figyelmet, serkenti az akara-

tot, belső szükséggé teszi a munkát, egyedül ez segit. Ha sike-

rült a nevelőnek a munka értékét  tudatossá  tenni a gyermek előtt, 

ezzel kivánatossá  tenni,  nyert ügy. A munka szelleme állandó lég-

kör  gyanánt  veszi  körül  az ifjut, hogyan fejlődik ki önállósága, 

igazságérzete, önbecsillése, erkölcsi tulajdonsága. 
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A nevelés folytonos küzdelem, mindig  korlátolt sikerü, 

de nem emberfeletti és elérhetetlen. - fejezi be a protestáns 

Lap Imre  Sándor méltatását. 

Imre Sándor valóban fájlalta a népnyomort, de a szocia-

lizmussal szembefordult, az ellentéteket"helyes neveléssel", 

felülről kezdeményezett reformpolitikával, akarta kiküszöbölni. 

• A gyermek- és ifjuságvédelem pszicholó6iai és pedagógiai 

kimunkálása, az elvek és a gyakorlat összekapcsolása,_ a kor leg 

kiválóbb haladó szakemberei nevéhez füződnek: Dr. Ranschburg 

Pál, Nagy László, , dr.. Kármán Elemér és Némes Lipót munkásságé- 

hoz. 

nr. Kármán Elemér  /1876-1927/ "a magyarországi szegények 

barátja volt." - irja róla Ganó Vilmos.. ++ Előadást tartott a 

Magyar Pedagógiai Társaságban  1916. március 18-án, a prevenció 

kérdéseiről: 
+++1'A kriminalista elmondhatja pestalozzival, hogy 

"das Volk Europas ist Vaterlos und elendi *'és valóságos lelki 

szükséglete arról elmélkedni ., hoky a kivégzés, bebörtönzés vad 

eszközei helyett nem jobb-e a szabad ember nevelésével foglal-

koznunk 	" ETzsébetfalván :?estalozz..-9tthor)t „  nyitott, "és az 

ottani gyári munkásság gyermekeinek közismert és körülrajongott 
++++ 

védelmezője volt. Szerette őket és tudott velük bánni." 

Ettől kezdve mér a gyermekvédelem munkájában kiemelkedő szer-

vezeti és politikai segitő szerepet játszottak a KIM6Z ., a 

♦ 

 

I. m.: Dr. Veczkó József .. /18.. old./ 

++ Gano Vilmos: "Kármán Elemér. ., az elfelejtett magyar krimi 

nálpedagógus /1876-1927./ Pozsony. Gyógypedagógia. 4. 

/1959./ 4. sz.. /97-98. old../ 

+++ Magyar pedagógia. XXVI. /1917../ 5. sz. /241-249. old./ 

#}}+ Gano Vilmos.  U.  o. 
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Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete, a Gyermektanul-

mányi Társaság és a Magyar Tanitók Szakszervezete.. +  

"Szegények Iskolája" pécsen 

zieberIh_mester /1871-1939/ a "szegények iskolaépitője"  

volt, Pécs város pestal:o.zzi  ja.  

n,zty László emlékezett meg róla 1962-ben. ++ Szieberth Ró-

bert munkássága a feledésbe merült, pedig kiváló pedagógus egyé-

nisége és mint pestalozzi-követő is megérdemelne egy összefüg-

gő publikációt.  

Nevelőmunkásságának első szakaszában már "sokoldalu kép-

zettséggel és fáradhatatlan szivóssággai szolgálta hivatását..."  

Hamarosan vezéralak lett. Az iskolai szünetekben ausztriai, r ~é- 

metországi, svájci tanulmányutra ment s  részt vett a jénai egye-

tem hires nyári pedagógiai szemináriumain is. Külföldi utjainak 

hatására kijelentette, hogy ":n is ugy akarom szeretni a  flyer- 

8 1 	• ~~ 	 . . _ 	.. 	• 	 e , .. 	... .• 	• ., 
	

— e • 	 f~ 

Korának leghaladóbb. szellemü.pedagógusaival tartott ösz  

szeköttetést.  

"Elsőnek kezdeményezte Pécsett a nyolcosztályos elemi is-

kola, valamint a gyengetehetségüek iskolájának megszervezését..., 

az ó kezdeményezésére épil ek -e legmodernebb pécsi iskolaép:ü= 

cetek..." 

A századforduló első harmadában a korabeli pécsi népok-

tatást a kor mostoha gazdasági és társadalmi, kulturális 

+ I. m.:Dr. Veezkó József. /19. old:/  

++ Muszty László: Szieberth mester, a "szegények iskolaépitője." 

Emlékezés Szieberth Róbertre, Pécs pestalozzijára.. Müvelő-

dési Táj. 1962. dec. /88-95. old./ 
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viszonyai ellenére, egyéni áldozattal is országos hirnévre 

emelte. Városa legkiválóbb 

 

11 —. 	6 • 	_f1 S 0 	• 	•  	• : ' e ~ 41  

 

   

volt. Megalakitotta a Magyar Gyer- 

 

- : ö _ 	. •  

 

   

   

mmektanulmányozási Társaság pécsi fiókkörét, ebben vezető tiszt-

ségeket látott el. ,rányitotta a fiatalkozaak birósága mellet t . 

u dő elügyeleti hatóság  munkáját, és -beszervezte a patroná- 

később. a fiatal pécsi tanitókat is.  

Érdekes a "lélektelen rajzolgta" alóli felszabaditó rajz-

oktatási mozgalma, valamint a "munkatanitásról" vallott néze-

tei, bírálata ., valamint hasznos javalata az "iskolamühelyek  

létesitéséről". 

A 20-30-as években leggazdagabb időszakában a legharco-

sabb: "A mai lerongyolódott gazdasági életünk tespedése mellett - 

irja elkeseredéssel -, amikor gazdasági viszonylatunk egész vo-

nalán mindén pang, a kuitura emelése mellett elsőrangu feladat-

ként a munkaalkalmak nyujtásának szükségessége tárul elénk, 
 

mert a muntanJ.küiis4e, a keresethiány szüli az iskolakerülést,  

. tétséget."  -  
polgári származása, osztályhelyzete ellenére is megható, 

"ahogy a külvárosi, a peremvárosi szegény gyermekekhez vonzó- 

dott, és ahogy a velük való bánásmóddal kapcsolatosan, a szere- ___.___ 
..tP:L a rdagdg á jM hirdette.  Amikor szóvá tették' előtte, miként  

áldozza életét a munkásgyermekek tanittatásáért, igy válaszolt.; 

"Az  én rokonaim mind vagyonos, módos emberek: de ennem á vagyon- 

d 

.csak poragczps 7 Qpnék.  "  

VI  

      

akik önmagukban kényte- ...  I  

  

-~~.- 	
Tn- 

 

      

lenek már kora ifjuságukban mindent elkészi teni, . amit óha j tot .-  

tak és akartak, elmésségükkel annyiszor mulják fölül a gazdag  
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szülők gyermekeit. /1906.1 

Külön érdemes megemliteni a pécsi "Tanitt  Háza"  létesi-

téséért inditott mozgalmát a Ianitó -érv nevelése érdekében..  

Hazánk páratlan közmüveődési tényezőjének, Európában is figye-

lemre méltó iskolavárosnak a terve akkor csak eszme maradhatott. 

Csak napjainkban valósulhatott meg Szieberth mester álma, a volt 

Ispitaalja környékén, a Szabadság téren és a környező utcákban. 

Utolsó emberbaráti ténykedése is példa: a.. Balaton  part-

jén, Fonyódon, egy vásárolt cementgyárat 100 férőhelyes nyaraló-

vá alakitott a pécsi gyermekek számára. 

Az elmaradottság féltárásával a jövő számára programot ad: 

"Akid az iskola, azé a jövő..." 
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I. A "nekünkvaló pestalozzi" + 

"Ennek a fiunak az 

eszméi forradalmat 

fognak előidézni a 

szelleni világban. 

Bodmer 

A nagy "pedagógiai géniusz" örökértékü gondolatai közül 

igen sok még ma is feltáratlanul, parlagon hever.. 

"...pestalozzi élete még mindig nem befejezett tény.,, 

életrejtvénye nem megoldott feladat, még mindig  eleven erő-

forrás, mert még mindig megfejtendő probléma..." 41-1.  - irja 

megemlékezésében Karácsony Sándor. 

Krupszksja szavaival élve, +++ megismerése hatalmas 

hasznot jelentene a demokratikus gondolkodás történetéhez, ko- 

runk igazán tudományos nevelésének fejlesztéséhez. 

Karácsony Sándor: "A nekünkvaló Pestalozzi." Embernevelés, 

2. /1946./ 1-2. sz. /1-10. old./ 

++ I . m.: U. o. 

++ Vera Rotenberg idézi: "J. H. Pestalozzi pedagógiai munkás- 

sága." Szovjetszkaja Pedagógika. 1952. 3. sz. /50-66. old./ 

Orosz nyelven. 
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Végezetül szeretnék köszönetet mondani  mindazoknak, akik 

hozzéjárultak a dolgozat kivitelezéséhez, illusztréléséhoz. 
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4. melléklet. ?evelés—  

üby Svájcban, XVII-

::VIII. századbún, a fra- 

lusi és az alsófoku  

tusi iskolában: E€y  

"Iskola-rend"cimlapju  

Svájc francia  nyelvű 

országrészei számara.  

1706. /R. Alt: Bilder-

atlas 1./1965./437.3./  
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5. melléklet. T''ev ,alésüey a XVII-XVIII.  századi Francis-  

orszáL iskoláiban: J. J. Boissieu rézmetszete az "Lcole 

primsire" /Kezdőiskolc./, va Tis az elemi iskola Elsó  

osztályról. 1730. /R. Alt: Bilderatlas 1./1965./435.1./ 



6. melléklet. Angol iskola a XVIII. században. A tanitó "ki-
kérdezi" a tanulókat. Meghuzza az egyiknek a fülét, mert szem  
tudja a feldatot. /Th. Mercier /1689-1760/ egy képe után ké-
szitette Fohn Fabre./ /1{. Alt: Bilderatlas 1. 446. 1./  

7. melléklet. Egy angol üzletember feljegyzése, amelyből meg-
tudjuk, ho;.;y 1799. körül adtak fel az utolsó p€rgamenkötésii  
könyvrendelést. Ezután egyaltalán nem kerestek ilyen könyveket.  
Hugiz évvel később találtak az araházban nagytukaritáskor két  
tucat pperr&menkö tésü könyvet, é~ mint teljesen értéktelen hol-
mit, eldobták. Mielőtt a nagy mennyiségben előállitott olcsó 
könyvek háttérbe szoritották a p'rgamenkö tésü könyveket, 60 év  
alatt több millió pergamenkötésü könyvet adtak el. /R. Alt: 
Bilderatlas 1. 447. 4./ 
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MMOHAWK CHILDREN,  

A  

S. melléklet. A XVII.-XVIII. század nevelésügye a falusi és  

alsófoku városi iskolában. _missziósiskolák.  
Balra: Anglia különösen serény missziós tevékenyséi ;et fejtett  
ki nagy tengerentuli gyarmatain. Jelentős szerepet játszott  

ebben a XVIII. század elején al`.pitott "Tái sasát;  az evangé-
lium terjesztésére a tengerentuli gyarmatokon" *  A képen egy  
misszionárius látható, a  társasági jele egy könyvjelzőn, aki  
éppen idegen partokon köt ki és akit a bennszülöttek az űdvö-
zűlés hirdetőjeként fogadnak.  
Jobbra: Indiánok iskolája. A kép sz 17136-ban Londonban nyomta-
tott: °Amohikán gyerekek kezébe va?ó ábécé, betlizgetés és sa-
ját, vala :n int angol nyelven való olvasás megtanitására"  cimű 
könyvből való. A szövegek sz egyik oldalon índián nyelvűek, a  

szemben levő oldalon angol nyelvűek.  
/R. Alt: Bilderatlas 1. 450. 2-3./  

A  

~ 

9. melléklet. A fent nevezett ábécé angol és indián nyelvü  
címlapja./R. Alt: Bileratlas 1. 45C. 4./  



10. melléklet. 	XVII.-XVIII. százúd nevelésügye a falasi éb 

úlsófoku váro .i iskoláku&n. Az isko1'.dnester /tai:itó/ he13.zete. 

1. A kép egy  falusi iskol-. 1c rik:.turá ja. Az iskol-mester fele-

sége a tanterem fülkéjében áll, ez a koi,yhdja. Az iskolamester 

a tar ulók által hozott természetbeni járandóságokra van utalva, 

a tanulók remélik, hogy ezáltal elnyerik az iskolamester jóin-

dulatát. Erre a célra szolg.ló szekrénykén kolbasz lóg /jobbra/. 

A tanitó éppen megver egy tanulót. Virgács van a  kalapja  mel-

lett, a másikat nedvesíti, rogy hajlékony maradjon. A tanulók 

helytelegkedn€.k. Az idősebb pieter jruegel képe. 1556. 

/R. Alt: 3ilderatle.6 1. 452. 2./ 



11. melléklet. A XVII-2VIII. százüd nevelésügye. A kialakuló 
proletáriátus gyermekeinek nyomora és elhanyagoltsága. A feu-
dáli társadalmi rend  felbomlásával együtt jár az elszegénye-
dett polgárok nagy rétegének kialakulása. A képen egy férfi 
íáthatö, ruhája még  városi kézművesé, aki családjával nem kie-
légitá szálláson nyomorog, 	neia tudja, hobyan táplálja, mi- 
ből nevelje fel gyermekeit. /R. Alt: ;3ilceratlas 1. 462. 1./ 

12. melléklet. Koldusgyermekek kiisszák a macskának odatett te-
jet.  Anna  Folklema résmetszete a XVII. századból. 

jR. Alt: Bilderatlas 1. 462. 2./ 
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13. melléklet. A XVII.-XVIII. század nevelésügye. A kiúlakuló  

proletáriátus g~i ersekeinek  "jó  tékonysági iskolái". Angliában,  

ahol a kises játitás ügye a legg, crsabban ment végbe, a  

században társaságok alakultak, amelyek - azoknak a szegény 

gyermekeknek a számára, akik  nem  tudtak tsiidijac, fizetni  -
ugynevezett "jótékonysási iskolákat» alapítottak. Ezeknek  ú 

társaságoknak nemsokára szemére vetették, hogy az iskolaláto-

gatás a gyerekeket távol tartja "igazi rendeltetésüktől: a sok 

és szorgalmas munkától". Ez az oka, hoa a jótékonysási isko-

lákat munkaiskolákká a;lakitották át, a ilyek a gyerekeket köl-

csönadták a manufakturaknak vagy magában az iskolában áolt,cz-

tatték és kizsákmányolták a E yermekcket a manufakturák céljaira.  

1715-ből való ez a londoni ós westmiistcri jótékonysági isko-

lák jegyzékének kez,ete. Tartalmazza: hány gyermek jár iskolá-

ba, miből, milyen adományok ,ó1 vagy  adakozásból fedezik az is-

kola fenntartsát, továbbá azoknak a gyermekeknek a szárhát, akik 
"tariont"-ként dolgosnak./R. alt: 3ilderatlas 1. 466. 2./  



BOOKS 
Proper to t•e ufed Ir a  

CHARITY-SCHOOLS.  
A Bible, New Teflament, and Common-Prayer-Book. 

The Church-C.techilm. 
bi  hop G'errf's Chn flui I .fliwtes. 
The Church-Catechilm broke into fhort Quefüons. 
Lews,'s Expofition of the Church-Catechilm. 
Archbifhop Wke's Commentary on the Church-Catect.:f:. 
Dr. Worrhrn(r•R's scripture-Catechilm. 
The Faft Principles of Prattieal Chrifliauity. 
Dr. µ'..4 4's Jhorc Catechilm, with an Explantt ■ _:, 

divers hard Words. 
A New Method of Catechiz+ng. 
Prayers for the Charity-Schools. 
T.he Chris sn Scholar: 
A:r azerule for Charity-Schools upon Confirmatio.:. 
Paftoral Advice before, and after Conflrmatwn. 
The Whole Dun' of Man. by way of ()'árftio» aM Aniwr• 

14. melléklet. A 	század neveléaá ye. A kialakuló 

proletáriátus ..yermekei. "Jótékonysási iskolák". II. "Az evan-

3élium terjesztésére alakult társasáb" jegyzékének egy része 
látható a képen, &helyen a jótékonylábi iskolák számára enge-

délyezett tankönyveket feljegyezték. Ezen az oldalon a - "Be-
vezetés az ábécébe és olvasa5áJa" cimú rész kivételével - csak 

vallásos tartalmu cim€:ket látunk: "Katekizmus"; - "A gyakorla- 
ti keresztényséb alapelvei"; - "Ima jótékon,s ,  i iskolákért"; -

"Q.yakorlás Isten nevével való visszaélés ellen"; stb. 

/B . Alt: '3ilderatlas 1. 469. 4./ 
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15. melléklet. Balra: Pol.éári pedagógia. A német felvilágoso-
dás. A fiiantropisták. A mozgalom kezdete. Miután Basedow, ab-
ban a korban rendkivül magasnak számitó összeget kapott pártfo-
góitól, akik között voltak császárok, katolikus lelkészek, sza-
badkőműves páholyok, bemutatta 1770-ben "az Elemi Könyvtár" 
első  kötetét. Ez a könyv a nevelés kézikönyveinek egyik fajtá-
ja szülők és tanitók ré-zére. 
JR. Alt: Bilderatlas 2. 78. 2./ 

Jobbra: Basedow és J. H. Campe által kiadott folyóirat, amely-
nek rendeltetése volt a pedagógiai kérdések megbeszélésének 
nyilvánosságra hozatala.A kiadók felhivást intéztek minden i::-
kolai és nevelési kérdésekben: tapasztalt férfihoz, hogy használ-
ja, vegye igénybe ezeket a folyóiratokat, é ismertessék a vi-
lággal elmélkedésük és tapasztalataik eredményeit mindenben, 

ami  a tárgyra vonatkozik vagy a tárggyal összefügg. Arra biz-
tatnak, ösztökélnek, hogy egyik-másik pedagógiai probléma ese-
tén tudelcozódjanak a tapasztalt és bölcs pedagógusoknál, és 

kérjenek tanácsot.. 
Ezen a képen a folyóirat 3. évfolyai ának cimiapja hitható, 

1770-ből. 
/1'. Alt:  Bilderatlas 2. 73.2-3./ 
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16. melléklet. Balra: Polgári pedagógia. í; német felvilát;oso-

düs. A filantropisták. A dessani filantropizmus. 1774-ben nyílt  
me ; &z első filantropinum Dessauban. J. B. Baaedow kérése az  
intézet támogatására, amelynek rendeltetése a fili;ntropista  
nevelés. "Neveljenek ott emberré gazdagokat pénzért, szegényeb-

beket kevés pénzért, képezzenek Famulans néven iskolaámeterré. 

Basedov,  a  nevelés céljául azt tőzi ki: a gyermekeket "a köz- 
hasznu, hazafias és boldog életre kell előkésziteii". Már G cím  
is elárulja a Uasedowrs jellegzetes  kérkedő hangot. 1774.  
/R. Alt: Bilderatlas 2. Sc. 1./ 

Jobbra; "Természet! Iskol Élet! Ha ez a három összhangban van  
egymással, akkor az ember azzá lesz,  "mivé lennie kell, és nem  
azonnal  válhat azzá boldog gyermekkordban, eleven vagy élénk, és 

tudnivágy5 if jukorában, megelégedett és hasznos, mint férfi;  
Írja Besedow. - Pillantás egy filantropista hevelőiht6zet udva-

rúra és kertjébe. Mindenféle koru nivendéket látunk vidám játék  

és különböző testnevelésgyakorlat közben. Vannak, akik könyvek-

ből tanulnak, és aAig nevelői :, v. zetesável járkálnak, megfigye-

lik a természetet. Mások hasznos munkával foglalatoskodnak; ás-
nak, fákat ültetnek, vetnek, stú. D. C1odol.iecki metszete. 1771. 

/R. Alt: 1311 eratli„ .s 2. 60. 2./  



17. melléklet. Polgári pedagógia. A  német felvilágosodás. á fi-
lantropisták. A filsntropinum Schnepfenthalban.  

Salzmann intézete volt sz egyetlen filantropista alapitfis, amely  
méh sok évtizeden át eredeti céljait követte, és egészen a mi  
évszázadunki" fennállt. ifinek sz a  ma'  yarázata egyréazt, hogy  
Salzmann  nem  akarta növendékeit a polgárságnak a Németországban  

még uralmon levő feudáli., erők elleni harcára nevelni, hanem  
arra törekedett, hogy a nemesség gyermekeit a polgarságéval 
karöltve tegye képes:-6 a kapitalista tarsadalmi rendben sikeres  
vagy eredményes munka vá uzésére. Másrészt állhatatos, ip:'ri pe-

dagógiai ethosz ~és Salzmannak a gyermek iranti valódi szerete-

tétől ösztönző módja is közremdködött, magas pedagógi-i mesteri 
e rtett  

tudásra Lett szurt, é. kitünően ahhoz, _io`y ú filantropista  

szándékokat ü mindennapi együttélés gyakorlatába átvigye. Köve- 
tőinél, akiket többnyire családi kapcsolatok fűztek sz alL.pitó- 

hoz, ugyanaz volt a helyzet. A sc.nepf e_thali intézet udvarának  

képe 18C9-bő1. A nevelőket és a növendékeket különféle "torna-

játék" közben ábrázoljL, a kép. 

/R. Alt: 3ilderatlas 2. 82. 2./ 
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13. melléklet. Salzman nn képe a 2 táblával, amelyet intézete 

épületének be j'rata fölött helyeztetett el. EEy ásó van  a  ta-
lajba dugva egy szántóföldön, hol a nap felkel. Ez a jelkép em-

lékeztet soha  nem fáradó, hasznos tevékenységre, az ezt követő 
isteni áldásra, egyszerü élctinódra, és a természet le btisz-

tább, soha ki nem apadó örömforrására. Az eLyik rajzon levő 
K betű egy  vezérgondolat röviditése: "Gondolkodás, türés /tü- 
relem/, cselekedet." A másik pajzson levő 3 betű görögi, szavak 
röviditései. Azt jelenti: "Ezekkel győzök." Salzmann a követ-

kezőképpen magyarázza ezeket: "Ha  mindit iü maradsz a természet-

hez, céljaid elérésére mindig a  legegyszerűbb eszközöket vá-

lasztod, többet teszel, mint beszélsz, és közben Istenbe he-

lyezed bizalmad, akkor  győzni fogsz." 
/R.  Alt:  Bilderatlas: 2, 8`;. 3./ 
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19. melléklet. polgári pedagógia. A német felvilágosodós. Afi-
lantropisták. Szaktudás-me figyelések a gondolkodás áital.  
Balra: Basedow réztáblája: Elemi munka." 1774. Jobbra: "A pél-
damutató fiu, aki nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy megfi-
gyelje a természetet; e célra létesül eFv természetrajzi szer-
tár, amelybe 'őzeteket, kagylókat, mohaikat és mást gyű ' .t, rel-
dez, és ezáltal sok hasznos ismeretre tesz szert." 1786.  

/R. Alt: Bilderatlas 2. 87. 7-8./  
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20. melléklet. polgári pedagógia. A német felvilágosodna. A fi-
lantropi:tdk. Gyermekpszichológia és "lélektan". Balra: A "ter-
mészetes" művelés követelménye a pedagógusok figyelmét álta ~ában  
az emberi természet gondos tarlulmZnyozásárs és a gyermek  
pszichikai sajátosságaira irányito t. ta. A filantropisták ezzel  

a törekvésükkel ú gyermek sajátoss ~Lait helyesen akarták meg- 
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itélni, és speciálisan a fejlődő ember pszichéjének kutatását 
célzóf6radozásuknak hatalmas ösztönzést adott. -A cimlap azon 
müvek egyike, amelyek megkisérlik, hogy  a tapasztalatok alapján 
jussanak el az emberi lélekről szóló érvényes állitáshoz. 
Jobbra: Az első kisérletek egyike: a gyermek pszichikai sajá-
tosságána tudományos felfosás& és a differeaciált pedagógiai 
pszichológia alapitása. 1800./R. Alt:  Bilderatlas 2. 108. 1-2./ 

21. melléklet.A filantropist:sk közt volt J. H. Carnpe, aki ma-
gukat a gyermeket akarta a lelki előzmények belátására ráve-
zetni. Racionális felfogásának megfelelően az ilyen ismereteket 
a gyermekek igazi, vallásos és erkölcsös magatartása előfeltéte-
lének tekintette. "Lelki képességeiket" meg kell ismerniök ás 
hasznositaniok kell. - Balra: Cimlap: a fiatalabb gyermeknek 
való "kis lélektan". 1788. Jobbra; Ebben a könyvben levő kép a 
"kivánság" /vagy "óhaj"/ fogalmának megmagyarázására szolgál. 
A mi lelkünk "elgdndol valamit, amit nagyon szeretne, s óhajt 
valamit." A fiu sáeretné a fán lógó almát enni; a  hasik szeret-
ne lepkét fogni. 4LellFünknek megvan az a képessége is, hogy 
utáljon valamit." =A fiu nem akarja bevenni a keserü orvosságot; 
egy md.ik virágot keres, azonban egy békát talál, amelytől un-
dorodik. /R. Alt: Bilderatlas 2. 108. 5-6./ 



22. melléklet. polgári pedagógia. 1; tömegek nevelése a 

század végén. "Ipari pedagógia." Az ipariskolák 	Cu,  
ahol a termelőeszköz nélküli emberek és gyermekeik Zagy törte 
ben voltak, vagy  a  gyermekek maguktul tömörültek, hamarabb  
reali zálódott a gyermeke k  olyan nevelésére és munkájára irú-
nyuló fáradozás; mint a börtönökben, szegényházakban, árvahá-

zakban, helyőrségi iskolakban és más intézményekben. - Anya 

gyermekeivel londoni börtönbeli. 1811. 

R.  Alt:  Bilr'eratlas 2. 145. b./ 
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Cesare Beccaria 

/1738-1794/ 

23. melléklet. Beccaria m:ivének - "Biintett é: büntetés" - 

első kiadásaiban szereplő rézmetszet, amely a lnü alapgondola-

ténak kifejezője. 

/Akadémiai K. Bp. 1967./ 
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24. melléklet. polgári pedagógia. "Tömegnevelés" a XVIII. 
század végén. Fellerberg "mezőgazdasági iparintézete". philip 

von Fellenberg /1771-11344/ pedagógus intézetet alapitott 
Svájcban, amelyben az uralkodó osztály gyermekeit a gyakorla-
ti életre - különösen kapitalista elvek szerint működő mező-

gazdaság vezetésére - képezték. Howyl-ben levő birtokán azon-

ban még egy szegényeket nevelő intézetet is alapitott. Itt 

akarta megmutatni, hogy a gazdaságos módszerek alkalmazáséval 
áe a fáradhatatlan tevékenységre való helyes neveléssel a leg-
szegényebb paraszt is biztosithatja megélhetését. Ezt a sze-

gények iskoláját "mező zdrsagi-ipari intézet"-nek is nevezte. 
Ennek az iskolainak volt a "lerakata" a meikirchi gyermektelep, 
amellyel Fellenberg be akarta bizonyítani, hogy az ilyen tipu-

su "szegények iskolája" egyedül is fenn tudja magát tartani. - 

 fenti kép - meglehetősen olcsó és egyszerű épület volt. 

A  hideg ellen a jobb és bal oldalon emelt földsáncok védték. 
Csak egy hálószoba, egy lakószobának és egyuttal tanulószobá-

nak szolgáló helyiség állt a növendékek rendelkezé-ére. Bal-

oldalt volt a cséplé-re szolgáló szérü, jobb-oldalt a szer-

számoknak a raktár. Az istállók az épület hátsó részében vol- 

tak elhelyezve. A nappali szoaa és a hálószoba alatt volt a 

konyha és a szövőpince. A gyes_.ekek megművelték a földter He-

tet, megtermelték a megélhetésdkhöz szükséges mezőgazdásági 

terményeket. /R. Alt: Bilderatlas 2. 156. 1./ 
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25. melléklet. "Az eykori zürichi Hirschengraben. - E házak 
egyikében született pestűlozzi. A  Limmat folyt jobb partján 
levő zürichi óváros szélén élt szegényes körülmények között. 
Pontosan nem is tudja senki sem, hoLy melyik házban. A  kuta-
tók kideritettk azt a házcsoportot, amelynek valamelyikében 
pest,lozzi 1746. január 12-én született. Azóta persze megvál-
tozott a város képe, s megváltoztak egy kisaé ezek a házak 
is, de a házcsoportra azért méh rá lehet ismerni." /Anonyae 
Tuschzeichnung. Bes.: Zentralbibliothek Zürich. Art. Institut 
Orell Füssli Zürich./ Szw.: Varsányi Györ;yné. Csapád és 
Iskola. XLIII. 1962. 1. 

26. melléklet. Iferten. 
/yverdon./ pestalozzi 
szoúor. ;;vá jc. 1962. 
/Kép: Varsányi C7yöryné. 
U. o . / 



27. melléklet. Hans zum 
Rothsr Gutter, Münster-
gasse 23. Zürich. Aus: 
Postalozzistátten; pri i-
nallithographien v. C. 
Baumberger, Rotapfelvel-
lag Zürich./Art. In..titut 
prell Füssli Zürich.! 
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26. melléklet. a a zu- 
richi Münstergas8e, ahol 
pestalozzi az édesanyjával 
élt az 1780-as évek végéig. 
Édesanyja korán özvegy 
lett, beljebb költözött az 
óváros sürüjébe, és ott élt 
vele fia 1767-1735-i.g. En-
nek a háznak és a környező 
utcáknak a képe nem sokat 
változott. Hangulatos, szűk 
sikátorok ., a régi házakat 
szépen karbantartják és még 
az ujak is stilusukban be-
illeszkednek a környezet-
be, de többségiket modern 
kereskedelmi reklámok, mu- 
l . tóhc:lyek, sokszor izlés-
telen, rikitú plakátjai 
Octelenitik el." /Kép és 
szöv.: Varsan.yi Györgyisé. 
U. o./ 
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29. melléklet. 
Teuhof bei 
3irr. ;;tic:z 
I". J.Asc 1maain. 
/Axt. Institut 
Orell Fiissli 
Ltirich./ 

Neuhof. J. H. Pestalozzi. 1774-1780. Pedagógiai munka. Itt 
akart  a  mezőgazdaság alkalmazásával, uj módszerekkel példát 
adni ;  hogyan lehet a svajci népnek életszinvonalát megváltoz-
tatni. Ea csomó szegény, csavargó gyermeket vett m,..gához ;  
akikne_: nyáron mezőgazdasági munkát, télen meg fonni-szőni 
kellett volna. Ez a kisérlet sok pedagógiai problémát jelen-
tett neki. Jobbra, az egyemeletes épület a lakóház, balra 
pedig a munkatermek épülete és raktár volt. 
/R. Alt: Bilderatlas 2. 158. 1./ 

G. melléklet. Neuhof 
ma. Nevelőintézet van 
ma Neuhofon, amelynek 
lakói tanulnak és dol- 
goznak, s főleg mezőgaz-
dasági munkát végeznek. 
Itt elevenen él Pesta-
lozzi szelleme. /Kép és 
szOv.: Versnyi György-
né. U. o./ 
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31. melléklet. Polgari pedagógia. Pestalozzi Neuhofban. 

Pestalozzi sikLrtelen kisén lete után még 1789-ig Neuhofban 

élt, ahol különböző témdju irói munkákkal foglalkczott. -

"EgúT remete esti órája", cimü, b .forizm6kból álló müvének 
váz1 Iából látható részlet, amely pestalozzi terveinek, mun-

kásságának számos alapvető gondolatát tartalmr.zza. 

A közölt részlet arról az ellentmondásról szál, amely köré 

ismételten visszatértek pestalozzi gondolatbi, és amelynek 

megoldásán áll andóan fáradozott. minden embert fel akart 

emelni "az emberi müveltsé ; legmagasabb fokára", ho,T az 

"általános osztálymegkülönbbztetés ne tegye lehetetlenné, 
ás ne nehezitse, hanem könnyitse és szilárditsa meg az em-

berisé„ művelődését. Az osztálymejk;ilönböztetésnek különle-
ges képzése éppugy, mint az embex hivatásképzésének, minden 

rengu tagja ember marad, és az emberiség legmagasabb müvelt-

ségének legfelső fokára emeli fel." 

/R. Alt: 3i1deratlas 2. 153. 2./ 
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32. melléklet. A kép bemutatja pestalozzi neuhofi működését 
az utókornak. pestalozzi a neuhofi gyermekek körében. - Rajz 
másodkézből Halftetől. XIX. század. /R. Alt: Bilderatlas 2.  

159. 3./  

cnOarb  
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33. melléklet. "Lénárd és Gertrud." Balra: Első kiadásának cim-
lapja. 1781. pestalozzi irja könyvéről: "Én láttam, hor a tör-
ténelem és a népek, az egyetlen hatásos anyag a nép tanitás€-
hoz, és gondolta:_., hogy lehetséges a nép számára egy nagyon is  
érdekes történetet inni, amelyet aztán előre megá3lapitott el-
vek zerint előadni." Jobbra: Kép a könyvhöz; Lénárd ey kőmű-
ves, aki a helytartó és a kocsmáros csalásai következtében  
koldusbotra juttatta családját. Felesébe, Gertrud, aki a ház-
tartást rendben tartja, a Lyermekeket jb emberekké akarja ne-
velni, a gondok terhe alatt  ö ~ ::zeomlik. 
/R. Alt: Bilderatlas 2. 16C. 1-2./  



34. melléklet. Po16ári peder — ia. pestalozzi: "Lénárd és Gert-
rud". Balra: Gertrud Amer  földbirtokoshoz fordul, elmondja a  
helytartó üzelmeit. Jobbrag A földbirtokos a falu la.6inak je-
lenlétében itélkezik a helytartó felett. A nép jó erőivel ösz-
szefogva rendet és jólétet teremt a faluban.  
/R. Alt: Bilderatlas 2. 16C. 3-4./  
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35. melléklet. Polgári pedagd t,,i.a. pestalozzi: "Lénárd és Gert-
rud." Balra: Lénárd é:. Gertrud története megalapozta pestalozzi  
irbi hirnevét. ú azonban niasra törekedett könyvével: "Én -
mondta később - munká::m ;.'l hatást akartan. gyakorolni a nLp müve-
lődésére, ami szivüLyem." A berni Mezőgazdasági Társaság ar any  
emlékérmet adományozott pestalozzinak, amelyet könyvcimrajzként  
használt, a második, teljesen átdolgozott k.adás címlapján.  
Az ajánlass "A  legjobb polgárnak." 179C. Jobbra: pestalozzi eb-
ben a regényében a "lakószobát" az emberré nevelés ideális he-
lyének tartja. Közben a kisparaszt lakószobájára gondolt, aki  
melőL,azdas,i munkája mellett csal...jával együtt dol ',ozott ott-
hon a textil-menufekturák számára. A  tudományos fejlődés egy  
bizonyon korszakában a paraszt Svájc vidékén törhetően megélhe-
tett. Ez a koi szar. pestalczzi idegében azonba . . mar vége felé  
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közeledik, csak szórványosan, fordulnak elő hasonló körülmé-
nyek. - A kép betekintés egy 1830 körüli lakószobába. Az egész  
család szalmfonásal foglalkozik. A kalapos férfi a kca estredő  
;igynöke, aki átveszi a kész terméket.  
/R. Alt: Billeratl's 2. 161. 5-6./  

36. melléklet. Stans. Stich. v. H. Thomann. /Art. Intitut  
Crell FÜ sli. Zürich./  

37. melléklet. "A svájci ős-kantonokat, Schiller Tell-drámájá-
nak szinhelyét, ca hatalmas hegyek ált  körülvett Vierwald- 
atütter See környékét, 1798-ban feldulták Napoleon csapatai, és 
több száz embert, férfiakat és asszonyokat hán tak kardélre a 
kis  hegyi  községekben. Pestalozzi összeg ~yyü tö tte az árvákat és 
Stans kőzségben, egy  kolostorban  „ondozta Őket. Mégis ez az a  
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közsé`, ahol cs' egy, a legutóbbi években elhelyezett kis kő-
tábla őrzi az árvák szerető atyjának emlékét. pestulozzi pro-
testáns volt, ezért a katolikus 5tans urai -le s.d engedték deg sem- 
miféle jlak fe1ál1itását. sk miulén €,z. u -W ubi évekbe  ieg- szaporo taak a  kozse,  nela  katolikus 	osui ,  tettek  enge menyt  
és helyezték el  a  kis kőtáblát a .colostor egy aldu,,ott sarkán."  
/x4 és szöv.: Vc - Búnyi Uyör„;, né. U. 0.1  

38. melléklet. "pestalozzi 5tansban." 1798-ban pestelozzinak al-
kalma volt arra, hoj árvaházat nyisson Stansbün, anal  a háboru 
utáni zdrzav orrban az elha yott 6yermekeket kellett  ilevel ~zie. 
pestalozzi tana romjain az 'rva gyermekekkel. Ide.lizáló, ro-
mantikus kép. A kolostor uj époletében volt az urvaház. Terv a 
kolostor ujjáépitésL: ez, mutatja, 	termeló iunkara is bondol- 
tak./3. Alt: BilcderatlÚs 2. 162. 1-2./  

39. melléklet. "pestalozzi Stansban és 3urgdcrfbalz." Stan.sban  
80 árva gyermeket akart rendszeres okt- . tásban, nevelésben része-
site i. Az oktatási módszereire iranyitotta itt  a figyelmet.  Be- 
zúrL,a után /53 éves volt a„kor/ a bur 'orfi nevelő _rt6zPthP  
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A képen láthatjuk pest:aczzit az i ,koláüa Litaografia Hans  
Bendel /1814-1d53/-től egy 1799-es rajz nyomán.  
/R. Alt: Bilderatlas 2. 162. 3./  

40. melléklet. Polgári pedagógia. pestalozzi Stansban és Burg-
dorfban. 3alra: Iskola Burgdorfban, ahol Pestalozzi egy iüeig  

tanitott. Litográfia a XX. századból. Jobbrú: Sok látogatót  
vonzott pestalozzi módszere Burgdorfba és r?ünchenbuchsee-be is,  

ahova pestalozzi később átköltözött. Lelkes hivei és barátüi 
már akkor kezdték alapelveit tudúsitásokban és irásokban ter-
jeszteni. - A későbbi porosz tanügyi tanácsosnak, Wilhelm von  
Türknek /1774-1d46/ pestalozzi U.ncizenbucnsee-beli iskolai ki-
sérletez,:seiről szóló könyve. 1806. Cimlap. 
/R.  Alt:  Bilderatlas 2. 163. 4-5./  
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41. melléklet. polgári pedagógia. pestalozzi: "Hogyan tanitja 
űertrud gyermekeit?" Pestalozzit stansi, burgdorfi és münchen-
buchsee-i tanitási gyakorlatának tapasztalatai módszertani 
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irások fo,almüzút,ára inditották. - Egy ki nem adott 1801-1r303-
1[ .aurgdorfban irt kéziratából: "A természetes iskolamester 
vagy `yakorlati utmutatás a gyermekek tanitásának legetysze-
rü'bb ':lapelveihez minden előismeret tanitáeánál amelyekre 6 
éven alul kell megtanitani." Az irás kezdete mulatja, hogy pes-
talozzi módszertani írásainak le ,mélyebb inditékai is abból a 
törekvésből fakadnak, ho„y "az alaU népréteg" gyermekeit ember-
hez méltó nevelésben kell részesiteni: "Helvétia /Svájc/ leg-
alacsonyabb néprétegéhez! - Láttam igen nagy elmaradottsdLod,t, 
és megszántalak. redves Népem, segiteai akarok neked és tudok  
rajtad segiteni, ismerlek téged és ismerem magam, nem va gyok 
művész, nerc ismerek egy tudományt sem, de ismerem magam és is-
merlek Téged, neked szentelem és neked adom, amit egész életem 
vesződsége árán csak érted voltam képes alkotni.* 
/R. Alt: Bilderatlas 2. 164. 1.7  

42. melléklet. Polgári pedagógia. pestalozzi: "Hogyan tanitja 
Gertrud gyermekeit?" című irás cimlapja. Balra: Nem anyáknak 
szóló utmutatás, ahogy a  cinből sejteni lehet. pestalozzi itt 
inkább egy barátjához irt levelekben vázolja a nevelésre és ta-
nitásra vonatkozó alapvető gondolatait. Az oktatás mechanikus 
törvényeit az emberi természet örök törvényeinek próbálja alá-
vetni. Jobbra: Gertrudnak, az anyának alakját, aki tudatosan 
juttatja érvényre a közösségi élet erkölcsi nevelő hatásait a 
családban, ős ezzel köti össze gyermekei oktatását is - sok pe-
dagógus törekvéséne példaképeként tartják számon. Itt látható 
egy ábécés könyv cimlapja, amelyet  az anya oktatáskor a gyerme-
kének mutat. "Becsüld az anyát, aki szeret és képez téged!" 
pestalozzi Gertrudjától eltérően a birtokos rétegekből való 
anyáról van szó. A könyvet- v.elyből a kép való - "nemes neve-
lésű gyermekeknek" szánták. 1c316.  
/R. Alt: Bilderatlas 2. 164. 2-3./ 
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43. melléklet. Pestalozzi unokájával. Georg Friedrich Schöner 

festő olújfestmé_1ye utá %1774-1341/ azokból az i.3kből, ame-

lyekben Pestalozzi irásaiból wyúkorlút lett. 

/R. Alt: Bílderatlas 2. 165. 4./ 



- 

44. melléklet. Yverdon ma.  Inneni már sok követője vitte szét a 
világfia. Pestalozzi : evelési elveit. /Kép: Varsányi Györgyné. 
1962. 4. o./ 

45. melléklet. Polgári peüa ia. pestalozzi Ifertenben. pest_- 
lozzi intézete az iferteni /yverdoni/kastélyban /Waadt kanton-
ban/ nyert elhelyezést 1694-től 1825-ib. Ifertenbe a világ min-
den tájáról jöttek pedagógusok, hoiy me0iserjék pedagógiai mun-
kásságat. Az intézet gyermekei naponta€tszottak a Neuenburger 
tó partján elterülő réten. A nevelők egy része együtt játszott 
a gyermekekkel. /R. Alt: gilderatlas 2. 16J. 1./ 



Az yverdoni vár Prstalozzi—n01)•03 

46. melléklet. Yverdoh /1804-1625/. Innen pestalozzi sok köve-
tője vitte szét nevelési elveit. Ebben az Alpok és a Jura heg-
ség között, a neuchateli tó partján lévő szép kis városkában 
hosszrsbb időt töltött srunszvik Teréz, az első magyar óvoda 
megtererntűje.Ear  szobor /előbb/ 2s a várban egy pestúlozzi-
szo a őrzi emlékét. /Kép és szöv.: Varsányi Györgyisé. U. o./ 

47. melléklet. Brugg. 
Ebbe a városkába ment 
pihenni !Teuhoból, hoLy 
orvos köze-ében legyen. 
/Kép és szöv.: Varsányi 
Györwrné. U. o./ 
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48. melléklet. Birr falucska iskolája pestalozzi utolsó pihe-
nője. 1962. Pestalozzit Neuhof közelében, eby kis falusi iskola 
fala mellett, egy rózsabokor tövében temették el, Birr faluban. 
Azó t,.. valamivel nagyobb lett az iskola, an.elynek egyik oldalát  
ernlékm.ivé képezték ki. /Kép é szöv.: Varsányi ayörgyné. U. o./  
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49. melléklet. polgári pedagógia. Pestalozzi. "Ellenfél és köve-
tő": Pestalozzi gondoltltaités módszerének követőit, intenziv 
fáradozásukat, - mindenekelőtt az elemi i..kola határain belül -  
szémos ellenfele támadta meg. A baloldali -:ép egy "gyalázkodó"  
irás cim'Lépe, amelyről kriti ;_usok megjegyzik, hoty a szerzők nem  
értették meg pestalozzi célkitűzéseit és "pestalozzi oktatásmód-
jának" szellemét. 1804. - Jobbra: egy másik ellenséges írás cim-
lenjü. Támadja pestalozzi nevelési módszereinek joLosultságát.  
A szerző helytelenitette Pestalozzi munkásságának dehokrútikus  
és umanistü elemeit, ős egészen tudatosan az ellen fordult, 
.ouy mindez €„termek, :z alacsonyabb néposztályból való gyermek  
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is, al,pos és sokoldalu képzésben részesuljön: Gyakran egyene- 
sen i€úzs,talan - igy mind ja a szerző - ,  hogy fizikai munkára  
alkalmatlan  embereket... uj világgal me g  is'aertetni, illetve kó-
zelebb hozni, 

 Alt: Bilaeratlas e2. e178. l-2./
1812.  

Dic frcorogllga c 

50. melléklet. Polt,ári pedagógia. "pestalozzi ellensége és hi-
ve." Pestalozzi nügyszámu tanitványa és hive példaképet látott  

benne, tisztelte Jt. Megkisérelték gondolatainak a gyakorlatban  

való megvalósitását. t3alra Zahn iskolai krónikájából váló fa-
metszet, 1846-ból, Ramsauer Jáno- /179o-1843/, pestalozzi régi 
tanitványának és titkárának aláirásával. "Igy állt, igy járt 
8, a kedves, drága férfi! 13arna és poros gyapju vagy bársony  
sapkában vastag, ho::szusz5rü, alaktalan kapucnib&n és táskával, 
hátul két nagy lyukkíl• nem volt nyaksalja rendszerint mellény 
nélkül, mindig rossz 1et'po.,ott s ~.irku cipőben, 	lelógó haris- 
nyával, nem volt nadrabtartójse, zsebkendőét /ha nem vesztette 
el/  keblébe dugta. Jobbra: egy tudósitás címlapja a 3et genben  
lev3 sze„y iskolamesterek intézetének felszenteléséről ame-
lyet Pestalőzzi tani ~ványa, Christian Heinrich Zeller /1779 
1860/ rendezett be. Pestalozzi 1826-ban latoltatott el az inté-
zetbe, és u,_y tekintette, mint e `y müvet, a:ielyIen L..z ő elkép- 
zelése valósult meg.  
/R. Alt: Ilderatlas 2. 178. 3-4./ 



51. melléklet. Pof '  ri pedagö8ia. pest.,lozzi "ellenfele és 

követője". Zeller Károly Á;o:ton /1774-1840/, az előbb emlí-

tett C. TI. Zeller bátyja, iskolai tanitók részére tanfolyamo-
kat tartott, &melyekben pestalozzi felioüását terjesztette, 

és a tanrokat megfigyelte módszertani Wzer:pontból. 

A falusi tantök körében ülve láthatjuk, akik buzgón hallgat-

ták, és felje,yzéseket készitettek irótábldjukra. A kép Zeller 
egyik jellemző cimü köi.yvébJ1 való: "Az iskolamesterek." 117. 
/R. Alt: Bilderatlas 2. 179. 5./ 
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52. melléklet. Polbdri pedagóóia. Pestalozzi eszméinek terjedé-
se. Pestalozzi nézeteit -zámos orszu,ban terjesztették módsze-
rének lelkes hivei. Le a gyakorla+.ti hatás ezeknek az orszáL;ok-
nak eGész iskol ii6yére kevésbé volt jelentős. - A kép Marc-
Antoine Julliennek /1775-1348/ rövid tudósitasa az iferteni  
tézetről. A lerajzolt cimlapon rajta van a szerző kézirsos  
ajánlása: "Pestalozzi urnak ajánlja nagyrabecsülése jeléül,  
tiszteletteljes és szeretetteljes hive, a  szerző, M.A. Julien."  
/R. Alt: Bilderatlas 2. 130. 1./  

ni n.. n 	" ►: PIU \cuCIK. ► F:ST.\IAZZI  

53. melléklet. Polgári pedagógia. Pestulozzi eszméinek terjedé-
se. Észak-Amerikában, rézben ta_ itványainak ösztönzésére,  
"Pestalozzi mozgalom" keletkezett. - A kép a bostoni templom-
iskolát mutatja, AMOS  3ronsoil Alcott /1770-1d8/ alapitása.  
A gyermek minden "erejét", tehetségét harmónikusan akarta fej-
leszteni, az ifjuságot önállóságra nevelni, de mindemelett kö-
vetve pestalozzi alapelveit. /"Az ismertről az ismeretlenre." — 
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"A szemléltetés minden tudás alapja."/ Az iLkola este is nyit-
va volt, játékra, történetek elbeszélésére éL, hasonló célra. 
Cxfordi körök támadták ezt, anyagilag tönkretették, és 1839-
ben be kellett csuknia. 1835 körül.  
/R.  Alt: Bilderatlas 2. 180. 2./  
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54. melléklet. Polgári pedagógia. Pestalozzi eszméinek terjedé-
se. Balra: "A szemléltetés ábécéje." 1806. A kön v orosz fordi-
tásának ciml-pja. Jobbra: 1829-ben Irországban kiadott könyv 
cimlapja. Pestalozzi módszere az otthoni, c-aládi nevelésről, 

b,. amelynek célja "...  minde i, r ndü és anu szol"t épesé ten4i 
arra hogy gyermekeinek, inden tanuias alapjai kkJpezo, elemi 
iskolai fokon álló ok tatást adhasson_..."  
/R. Alt: Bilderatlas 2. 1231. 3-4./  

55. melléklet. polgári pe-
dagógia. Hazafias nevelés.  
pestalozzi iferteni inté-
zete "zdszló&ljának" zász-
lója. Tanulók és alsótago-
zati tanitók gyakorolták  
magukat az ország védelmé-
ben. A zászlón a hős  U.  
Winkelried képe látható,  
aki a sempacq melletti  
csatában /1386./ élete  
feltoldozásával döntötte  
el szövetsé -gyesei győzel-
mét, és  ezáltal mentette  
meg a svájciak szabadsá-
gát. /R. Alt: Bilderat- 
las,21,185. 5./  
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56. melléklet. Polgári pedagógia. Nemzeti nevelés a szabads,,,g-
harcok idején. A tornászok I. Jobbra: A J. H. pestalozzinál kép-
z , tt, pedagógus, Wilhelm Heinrich  Ackcrmann /1789-1843/, később 
a  Majna-menti  Frankfurt munkaiskolájának tanára, a Lützow-va-
dászok főhadnagyi e gyeuru_iá já':an. 1813.  
/R.  Alt:  Bil deratlas 2. 203.4-6]  
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57. melléklet. Polgári pedagógia. A német klasszikusok. Pedagó-
gia Schillernél. Balra: A "Horen" 1795. év'olyamdnak cimlapja.  
Schiller  értekezésének felirata, ebben a folyóiratban: "Az  em-
ber esztétikai neveléséről levelek egész sorában." Schiller a  

művészetet, mint az ember nevelőjét dicséri, de abszolutizálja  

annak funkcióját, amen_iyiben a fennálló társaaalmi ::.11-potok  
javitásának feladatélt egyedül a mdvészettől várja. A szép alap-
ján nyugvó képzés neveli egy racionális allam jövendő polgárait  
tiszta erkölcsösségre. Joobra: Schiller c:,uládjának körében.  

1797. /R. Alt: Bilder_tlas 2. 218. 3-4./  
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58. melléklet. polgári pedagógia. A német klasszikusok, Goethe.  
"Pedagógiai Tartomány" - I. Balra: Wilhelm -eister vándorlásai  
vagy "A lemondók" cimü regény cimlapja, amelyben  J.  W.  Goethe  
öregkori bölcsességét pedagógiai kérdésekben fekteti le. 1821.  

Wilhellh Meister serdülő fiat, Felixet elviszi a "pedagógiai  
Tartományba", amely csak nevelést szolgáló közösség. Jobbra:  
Goethe a svájci Felleaberg-i nevel3intézet hatására sokrótü  

ösztönzést kapott, a "pedagógiai Tartomány" alapitására. Ez  G 

tudúsitás egyike a görög tróf,Jean Capo d'Istria-tól /1771-1644/  
származik, akivel Goethe különféle beszélgetéseket folytatott  

Karlsbadban. A "Tudósítások Felle_Zberg ur Hofwylben-i intéz-
eié-yeiről" cimü könyv cimiapja: ezt Sándor /Croszorszát,/ cár  
őfelségének ajánlotta capo d'Istria gróf exellenciája. 1815.  
Ennek a könyvnek egy példánya Goethe könyvtárában is megtalál- 

ható.  
/R. Alt: Bil_eratlas 2. 222. 1-2./  



- 42 - 

59. melléklet. pol ;ari pedagógia. A német klasszikusok. 

Ph. E. von Fellenberg - anélkül, ho,y a társadalom rendi réteg-
ződését támadná - meg akarta javitaLi karának társadalmi álla-

potát egy "pedagógiai Köztársaság" gondos alapitásával, amely 
egyuttal hazája, Svájc, majd minden más nemzet számára példa-

képül és ösztönzésdl szolgált vclna. Hofvwylbeil a különböző re:z-
dek számára nevelői.itézetek rendszerét létesitette. - A "nagy 

épület" ho:Alokzata és udvara látható, am.ely'ea elhelyeztek a 
"tudományos nevelő- és képzőiituzetet", fúleg a társadalom 
vat -orrosabb rendje gyermekei számara. Heinrich Trinernek - aki 
1824-1835-i rajztanár volt Hofyylben - egy rajza után készült 

a kép. - Mindenfajta mozgásos j'ték kuzben látjuk a tanulókat. 

Ja'An-tornaállványt is épitettek.A testi nevelésnek-fő feladata 
az egészségedzé-, a bátorsá" és vallalkozókedv elűsegitése 

volt - nagy jelentőséget tulajdonitottak. Ezt a vonást viszont-

látjuk a "pedagógiai Tartomány"-uan. 

/R. Alt: Bilderatlas 2. 222. 3./ 
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60. melléklet. Polgári pedagógia. A  német klasszikusok. Goethe.  
1820. november 9-én először merül fel Goethe Naplójában  a "pe-
dagógiai Tartomány" gondolata./ 
/R. Alt: Bilderatlas 2. 223. 5./  
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61. melléklet. po1,j ri pedagógia. A piémet klasszikusok. Goethe.  
"A Pedagógiai Tartomány" II. A Fellenberg-i intézetek alapja 
ésszerii elvek szerint működő mező t,azdaság volt, amely az intéz-
mény mind gazdasági karbantartására, mind a növendékek tazitá-
sára és nevelésére szol t,dlt. - A Fellenber -i intézetek terv-
rajza. Például: d/ gazdasági intézet, g/melegház és szerszám-
raktár, í/ műhelyek, kocsiszín, magt'r, tejgazdasá 6, n/ csar és  
istállók, o/ mezőgazdasrigi szerszámok, gépek raktára, stb.  
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J. W. Goethe "Pedagógiai artományában" a növendékek képzésé-
nek általános és első alapja: a  mezőgazdasdg mezőgazdaság különböző ágaival 
való foglalkozás. "tletmnködés és rátermettség, va'yis iigyesség 
elegendő oltatással sokkal elviselhetőbb, mint gondolnánk." 
/R. Alt: Bilderatlús 2. 224. l./ 

62. melléklet. Polgári pedagógia. A német klasszikusok. Goethe. 
"Pedagógiai Tartományában" önnepeket tartottak, amelyek a nagy 
nevelő hatásának eizoriyitékai. Igy például a "vándor évek" 2. 
könyvének 9. fejezetében a  "hegy önnepe" Goethének inditó okot 
ad arra, hogy a  "Pedagógiai Tartomány" nevelésének társadalmi 
értelmét mégegyszer összefoglalva megfogalmazza. - A regény 
kézirat-lapjaiből, Ernet Karl Christian Johns /Goethe akkori 
titkárainak, 178"-ld5/ kézirásával: "Gondolkodni  és cselekedni, 
cselekedii és gondolkodni ez minden bölcsesség summája, minden-
ki elismeri k  mindenki gyakorolja, aem minde ..ki látja be; 

i
mind-

kettőnek, mint a be- és kilélegzésnek az életben örökké ide-oda  
kell mozognia... Aki törvényként fogadja el /tiszteli/, amit  az 
emberi értelem minden ujszülöttnek mar a fülébe sug: Cselekedve 
gondolkodni, gondolkodva cselekedni; 
Aki a tettet a gondolkodásban, ü gondolkodást a tettben rsélle-
geli, az nem tévedhet..." Goethe ezután röviden szól a "teljes 
kiképzés igazi céljáról: "A szerzett tehetsé get ügyesen és sze-
rencsésen alkalmazni, és az emberi t:::rsadalomben valóban hasz-
nosnak bizo . yulai. " 
/R.  Alt:  kilderútla ?. 224. 4•/ 
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63. melléklet. Pol,ári peder ógiG. A ném i t klussziku:+ok. A klasz-
szikusok vilá a a íf jusáf,, nevelésében. Az évszázad előtti évti-
zedekben eyre szélesebb teret 'biztositottak az if jus ór, olvas-
mányában a német klasszikusok élc:téLek és alkotrásdiaak. A kép  
kivonat egy német if juaáái almanachból, amelyben megjelent Fr.  
von Schiller és J.  W.  Goethe képe és éle.tük munkásba.  
/R. Alt: Bilderatlas 2. 226. 1./  
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64. melléklet. 	pedagógia. A német klasszikusok. A kl :sz- 
szikusok világa az if jusd„ neveléséven. Gyermekujsáb 1335-1)61  

Schiller- tfs Goethe-ről sz616 életrajzi jellegű tanulmányokkal. 
/R. Alt; Bilderatlas 2. 226. 2./ 
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65. melléklet. Polgári pedagógia. Gyerme ! szoba egy polgári ház-
ban. A grermekágyEkon, gyermekkocsin és máson kívül a dajka  

árát vagy  a  gyermeklányét láthatjuk, aki éppen pólyáz egy cse-
csemőt. 1820. körül. ;'R. Alt: 3ilderatlas 2. 22d. 1./  

66. melléklet. pol„ári peda,ó `•ia. A XIX. század első felének  
nevelésd ye. Nevelés a pol bári család ball. I. Neveléstan "müvelt  
szülők" r izére, amely a filantropisták és J. H. Pestalozzi  
alapelveire hivatkozik. A cinlap a tőkésosztály egyik család-
jának jellegzetes ábrázol ~-asa. A terem berendezése, a személyek 
ruházata és testtartása reprezentálják a család jólétét és 
társ. dalmi ran. ; ját. lálá. /R. Alt: 3il derütlas 2. 229. 5./  



67. melléklet. MagyBrorszáL. 6dlatonfüred. 1909. Erzébet- 

szeretetház. FőépdlcA és "c-aiáclhrázak" délr61. %Reprodukció; 

péterfay Endre fotoriporter./ 

63. melléklet. Magyalorszá`. 3altonfüred. 1398. Erz„óbet-

szeretetház. A főépület d' 1i oldala. /Reprodukció; péterfay 
Endre fotoriporter./ 



EnI r -K1.L  
. 0/41Si  ~ A~ AL  

ELS4 MAGYAR 
SZERETETHÁZAT

A~~,PiI~[A 
~ ~A~~ZASAROL ÉS A MAC 

	A  - ?ACT  xoZi~NSÉC 
.• CSALÁDI HAZQB 

	MAGYAR 
 K1R'K°RMÁNY CLGÉLYÉrr.L  A11~ 1870 KOYEMBER ~ 1EN MEGAL~pT s 1871 JANUÁR 3.  ÁN EZEK EPULET 	~ 8E ATHEL ( TE.  

~• 

. 	 J  • ^~;~~~~ f • 	•. 

69. melléklet. Maararorsz. 3al&tonfüred. Erzsébet-szeretet-

ház. A főépület folycsó jár , a főbejárat közelében emléktábla  

Molnár-  Aladár tiszteletére. Az épületben jelenit g mező,sazda sá-

gi szakemberképzés folyik. Á11smi gondozott ,'ermekek is kap-

nak itt  .  evelé.-t,, képzést. /Reprodukció: Péterfay Endre foto-

riporter./ 

70. melléklet. Mayarorszúg. Balatonfüred. 1968. A  volt Erzsé-

bet-sz .retetház főépülete ma, yezőgazdasági Szakmunkásképző 171-

tézet./F3lvétel: Péterfay Endre fotoriporter./ 
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71. melléklet. M&;_,yarorszá. Pécs. 

Szieberth Róbert 

1871-1939. 

Szieberth mester 	"szeL6iiyek iskolaépitője" 

"Pécs Pestúlozzijú". 


