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BEVEZETŐ.
Manapság sokat vitatkoznak a nevelésfilozófusok, de a po
litikusok is a szociális és pedagógiai változások relatív első
ségéről. Az amerikaiak, akik a nevelés fontosságának felis
merésében messze előttünk járnak, [Loczka Bev.] szembeál
lítják egymással a kettőt és azt állítják, hogy korrelatív és
interaktív viszonyban állanak egymással. IKilpatrick: The
Educational Frontier, 318., stbJ Szociális változás, legyen az
akármilyen csekély is, vagy ellenkezőleg, forradalmi jelentő
ségű, csak akkor tud fennmaradni, ha a nép kívánságainak
és céljainak kifejezésévé válik. Azonban a nép gondolkodásá
nak bármilyen csekély mértékű megváltoztatása csak a neve
lés által lehetséges, tehát bizonyos mértékű emberformálás,
„nevelés" csak meg kellett hogy előzze a szociális változást.
Ezzel szemben az új rendszer, mely a változás folytán elő
állott, önfenntartásra tör és ez a törekvése megint nevelési té
ren nyilvánul meg. Vagyis a szociális változást nemcsak meg
előzi, de követi is a nevelés megváltozása. A változott neve
léssel együtt jár aztán az újabb szociális változások ténye: a
kölcsönös ráhatás mintegy körpályán halad tovább és vége
nincsen sohasem.
Mindamellett, ha egy meglévő rendszert szándékozunk be
mutatni, (mint ahogy például ez a szerény munka az angol
középiskolák rendszerét,) akkor valahol csak el kell kezde
nünk a körfolyamat ismertetését! A kidolgozhatóság érdeké
ben hol az egyik, hogy a másik tényezőt elsőnek kell meg
tennünk, hogy abból kiindulva húzhassuk meg a körpálya
folytatását. Az, hogy melyik tényezővel kezdjük a folyamat
ismertetését, majdnem közömbös is lehetne; mert nem mindegy
az, hogy a körvonal melyik pontján kezdjük az egész kör
megrajzolását? De valahonnan csak el kell indulnunk! Ezért,
— anélkül, hogy koncedálni szándékoznánk a marxizmusnak
mindent gazdasági és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tár
sadalmi tényekkel magyarázó álláspontját — kissé önkénye
sen a gazdasági és szociális helyzetet tesszük meg a fejlődési
folyamat kiindulási pontjának. Az egyszerűség kedvéért fel
tesszük, hogy ez a helyzet úgy viszonylik a pedagógiai hely
zethez, mint ok az okozathoz. Annál is inkább meg merjük
ezt tenni, mert azt hisszük, mindenki egyetért velünk abban
a szomorú ténymegállapításban, hogy a mai emberek legna
gyobb része egész életének domináló tényezőjévé éppen a földi

társadalomban való, materiális boldogulást teszi meg, a kul
túrában rejlő boldogság elérésére pedig sokkal kevésbbé törek
szik. Ha pedig ez így van, akkor pillanatnyilag társadalom és
iskola kölcsönhatásában valószínűleg a társadalom hatása a
nagyobb.
Természetesen, ez csak a jelenkorra vonatkozik, nem pedig;
időtlen érvényű igazság. Így a történelmi áttekintés fejezetei
ben mindig igyekeztünk abból a szellemi tényből kiindulni,
mely az egyes korszakokra a legjellemzőbb. A középkorban az
előbb említett körfolyamat Istennel kezdődik és Őbelé tér viszsza. A humanizmus és a renaissance filozófiája az Embert di
csőíti a Stuart-kor az Ész uralma alá kerül. (Tudatában va
gyunk, hogy kijelentéseink így nagyon dogmatikusan hangza
nak, azonban oka ennek a munka korlátolt terjedelme, mely
csak a legfőbb vonások felvázolására enged helyet.) A tizen
nyolcadik és tizenkilencedik század viszont nagyjából már a
mostani képet mutatják: a gazdasági erők hatására formálódó'
társadalmat és iskolákat.
Ezek az iskolák sok szempontból elütnek a mi hasonló in
tézményeinktől: hogy a különbség melyiknek válik előnyére,
melyiknek hátrányára, akadémikus vita tárgyát képezhetné
csupán. De akár hogy legyen is a helyzet, akár jobbak az an
gol iskolák a mieinknél, akár rosszabbak, tény az, hogy min
denképen mások és így tanulmányozásuk gondolatokat ébreszt
het, esetleges reformok kiindulásává lehet. Magyarországon
Széchenyi óta nem szégyen a külföldtől tanulni, nem szégyen
azt, amit jónak találunk, idehozni és a mi országunk földjébe
plántálni: szeretnénk azt remélni, hogy ez a szerény munka
is, bármilyen csekély mértékben, de hozzá fog járulni ehhez a
gondolatébresztéshez és esetleges tanuláshoz.
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I. rész: Prológus.
A normann hódítástól a tizenkilencedik századig.
Das Erziehungsideal ist jederzeit geschichtlich bedingt, —
mondja Dilthey és ez a megállapítása talán minden inás ne
velési formánál jobban illik az angol középiskola nevelési ide
áljára. A sajátságos angol gondolkodásmód, melynek konzervatizmusa már-már közhellyé vált, az iskola terén sem tagadja
meg önmagát. Ahogyan az angol polgármester nem képzelhető
el hivatalos minőségben nagy aranylánca nélkül és ahogyan
az angol doktor a különleges angol doktori kalappal, a mar
tar board-dal a fején jelenik meg ünnepélyes alkalmakkor, épp
úgy az az angol középiskolai nevelés is megőrizte, legalább
részben, régi hagyományait. A hagyományok itt azonban nem
annyira külsőségekre vonatkoznak, mint inkább a belső, a szel
lemi felépítés alapjait adják. Nemrégiben láttam eg~y képet az
egyik angol képestijságban. [Illustrated London News, 1939.
január 14-i szám.] Két angol katona fehér liliomcsokrot tesz
egy, a kőpadlóra festett keresztre. A felírás: The rohite lilies,
bound mith Eton blue, placed antiually upon the spot in the
Jemel Tomer, mhere, it is traditionally held, Richard Crookback murdered King Henry VI. Founder of the School, in 1471.
íme: az angol diák mindmáig megőrzi elméjében annak az
emlékét, akinek — hacsak egészen távolról is — nevelkedését
köszöni és évenkénti megemlékezéssel tesz fogadalmat az ala
pító szándékai mellett való kitartásra. Természetesen, nem min
den angol iskolás tradíció ilyen mély értelmű és komoly, mint
VI. Henrik liliomcsokra: vannak lényegtelen dolgok is, mint
pl. az Eton-boys cilindere, vagy a minden iskolában más schooltie, amiket csak egészen ritkán fogunk említeni, akkor is csak
inkább kuriózum kedvéért. De egészében véve, az angol kö
zépiskola szellemi képe olyan mértékig történeti produktum,
hogy a jelen helyzetnek és a mostani problémának megértésé
hez feltétlenül szükséges a műit eredményeinek az összefogla
lása is.
Ez a múlt elméletileg a kereszténység felvételével kezdő
dik. Canterbury-i szent Ágoston, az angolok egyik megtérítője,
közvetlenül megérkezése után, (596.) megalapította a canterbury-i Cathedral Grammar School-t és a nagyobb kolostorok
hoz csatolt iskolák hamar elszaporodtak. [Ezek közül pl. Abingdon, St. Albans, St Feters, Rochester, Sherborne mindmáig
5

fennállanak. PSYB.] Ezek aztán nyitva állottak nemcsak a
szerzetes-jelöltek, de a világi pályákra készülők előtt is és így
a grammar school őseinek tekinthetők. Aldhelm, 659—709) Beda,
(672—735), és Alkuin (735— 800) idején az angol tudományos
ság igen magas színvonalon áll és a kolostori iskoláknak megvan
mindenük, ami a neveléshez szükséges. Az angolszász kolostor
könyvtára nem szűkölködött művelődési eszközökben. Meg
volt az „éleseszű" Aristoteles, a „hatalmas szónok“ Cicero, meg
volt Plinius, Boethius és Vergilius. iSchücking, 12.] Nagy
Alfréd idejében azonban már nyilvánvaló a hanyatlás, úgyhogv a király már határozott hangú rendelettel szorítja a ne
mesi származású ifjakat a tanulásra: ...th a t eoery youth nőm
in England, that is free born and has mealth enough to be set
to learn, as long as he is nőt fit fór tini) other occupation, tilt
they knom mell hóm to read the English mriting and let them
be aftermards taught in the Latin tongue. [Montmorency.] A
normann hódítással pedig erősen megváltozik az egész műveUV
dés és így a nevelés is: ami eddig a n g o l s z á s z volt, az most
kezd a n g o l l á átalakulni. Ezért áttekintésünket a normann
hódítással kezdjük.
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I. ▲ normann hódítástól a renaissance-ig.
1. Történeti háttér.
Nagy távlatból tekintve, ez a korszak két történeti folya
mat egybefonódásának tűnik fel a szemlélő előtt; ez a két fo
lyamat egyrészt az egységes angol nemzet kialakulása, más
részt, ezzel egyidejűleg a lovagság kifejlődése és bukása. A
hastings-i ütközet után, (1066), melyben a normann lovagok
megszerzik Hódító Vilmosnak a trónt, egész Anglia két ellen
séges táborra szakad. Az egyik oldalon áll a hódító normann
lovagok kisebbsége, a másikon a leigázott angolszászok sokrétű
tömege. Az angolszászok egyes csoportjai ekkor még a szociá
lis fejlettség egész különböző fázisaiban vannak. Az Észak és
Kelet nemrégiben letelepedett harcias törzsei annyira elütnek
a Dél kulturáltabb, de ennek arányában békeszeretőbb törzsei
től, mintha egészen más népbe tartoznának. [Dobbs, 57.] Azon
ban északiak és déliek egyaránt megegyeznek az ú j hódítók
izzó gyűlöletében. Ez az állapot jó néhány évtizedig eltart,
csak azután kezdődik meg a közeledés, először a régi és az új
főnemesség, azután később az egyszerű családok között is, kö
zeledés, mely elsősorban vegyes házasságokban nyilvánul meg.
A normannok magasabb kultúrája és kifinomultabb eszme
világa sokáig fölötte áll az angolszászokénak, de idővel ezek
nek is megnyílik az út a lovagság és ezzel együtt a masabb
műveltség felé. Sőt, a lovagság kódexének legfőbb pontjai,
Isten és a hűbérúr szolgálata, a nők felfokozott tisztelete lassan
leszivárognak az alsó néposztályokba is. [Ennek előidézője
elsősorban az angol örökösödési törvény, amely a nemesi csa
lád második fiát már a papi, orvosi, jogászi, vagv ehhez ha
sonló, ,.kenyérkereseti" pályákra szorítja.]
Igv fokozatosan
halad tovább a kétféle népelem vegyülése ... Hogy ez a fo
lyamat mikor ér véget, hogy mikor alakul ki az új közösségi
szellem, a minden réteget egyesítő nemzeti öntudat, nem tud
juk pontosan megállapítani. Somervell szerint, (i. m. 23.] ennek
a folyamatnak első biztos nyoma a Magna Charta. Szerinte:
„ . . . a nemesek és nemnemesek együttműködése biztos jele,
hogy a normann és a szász már angoloknak tekintik magu
kat. Mindenesetre jellemző, hogy a népmonda hőse, Robin
Hood, még Oroszlánszívű Richárd uralkodásának utolsó évei
ben is az elnyomott angolszászokért harcol, viszont a normann
Montforti Simon, Leicester grófja és a király sógora, már ne
mességet, polgárságot és parasztságot egyesít 1258-ban azért,
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hogy a királyt a Magna Charta betartására és az idegenek be
folyásának csökkentésére bírja; igaz, hogy egyenlőre sikertele
nül. I. Edwárd viszont már teljesen angol uralkodó. Uralmának;
(1272— 1307) legfőbb törekvése, hogy egyesítse a heterogén ele
meket egy közös angol öntudatban. A Franciaországgal foly
tatott százéves háború roppant áldozatokat követel a néptől,
de olyan diadalokat is hoz, mint Crécy (1346) és Poitiers (1365),
melyekre már egyformán büszke a normann ősű lovag és a
szász íjász. Sajnos, a vízszintes rétegeződésű elemek alig tudnak
egy egységbe összeforrni, máris újabb viszály tagolja szét őket,
ezúttal függőleges irányban: belsőháborúk keletkeznek. Amíg
V. Henrik (1413— 1422) diadalról-diadalra viszi az angol zász
lót Franciaországban, addig az egységbe olvadt nép ünnepel,
versekben dicsőíti a királyt és fizet. De amikor hat évvel Hen
rik halála után a domrémy-i parasztlányka, Jeanne d’Arc pár
hónap alatt megsemmisíti azt, amit a nagy király hódító aka
rata éveken keresztül alkotott, kitör a harc a kiskorú VI. Hen
rik körül. Richard, yorki herceg, latbaveti származását, tehet
ségét és óriási népszerűségét, mind a Lancaster-ház ellen. Fél
százados harcban állanak egymással szemben a piros rózsa és
a fehér rózsa hívei! Ezalatt aztán elvész egyrészt az, ami a
francia birtokokból még megmaradt, másrészt darabokra hull
az angol nemesség. A bosworthi csata után, (1485), amikor
Henry Richmond, az első Tudor, elveszi a yorki Erzsébetet,
mindkét folyamat végetér: az angol nép, mint olyan, kialakult
és nem létezik benne többé, mint egyedüli vezető kaszt, a ne
messég.
Vallás és világnézet szempontjából igen fontos a 10. szá
zad vallási reformja. Ez, ha általános elveket nem is érint, mint
pl. az általános testvériséget, a szegénység megbecsülését, a má
sok önzetlen szolgálatát, azért mégis megváltoztatja az alap
hangot az egész katholicizmusban. Európaszerte aszkétikusabb
lesz az élet, az életértékekről való felfogás pedig teljesen szkep
tikussá válik.
A reform kb. a normann hódítással egyidőben éri el —
Franciaországból jövet — az angol hitéletet és hatását nem
lehet lebecsülnünk. A középkor embere eddig is theocentrikus
és transzcendentális volt; minden életmegnyilvánulásának kö
zéppontjában Isten állott, minden gondolata és cselekedete a
túlvilági élet tudatában folyt le, annak elnyerését segítette elő,
vagy gátolta. Most azonban, a reform által, a Föld értéke egé
szen elvész: siralomvölggyé válik, melynek elhagyása nem bá
nat, hanem öröm; szt. Ferenc az egész korszak attitűdjét fe
jezi ki, amikor köszönti a halált: „Isten hozott, Nővérem!*4 A
halál, és ami utána következik, ítélet és mennyország, vagy
pokol, még inkább az érdeklődés homlokterébe kerülnek. A
világ végére való babonás várakozás is egyre aggodalmasabb!
8

Az aggódó szemek jó megfigyelők cs figyelmüket nem kerüli
el az erkölcsi romlásnak sok jele, mely éppen Isten földi or
szágában, az Egyházban tapasztalható. Megjegyzik maguknak
a henyélő szerzetest, a hazug kolduló barátot és az erőszakos
apáturat. Látják a pápaság politikai ambícióit, a kezébe adott
hatalmas fegyvernek, az exkommunikációnak triviális célokra
való felhasználását és lassan megvonják tőle a tiszteletet.
[Amint azt Green írja i. m. 138.] így aztán W yclif (1320—
1384) küzdelme is elsősorban a pápaság ellen irányul. Úgy
véli, hogy az avignoni fogság alatt meggyengült és az utána
következő nagy egyházszakadás által hitelét vesztett intézmény
nem alkalmas a hitélet megmentésére és rámutat a Bibliára,
mint minden erkölcsiség csalhatatlan forrására. Felfogása, me
lyet tanítványai, a lollardok terjesztenek el a nép között, erő
sen demokratikus és nacionalista. Közvetlen hatását ellensú
lyozza a megbélyegzés, (1382-ben tanait eretneknek nyilvánít
ják, őt magát később a konstanci zsinaton kiátkozzák és exhu
mált holttestét elégetve, hamvait a folyóba szórják) és a lollar
dok könyörtelen kiirtása hamar lehetetlenné teszi egyáltalában
a terjesztést is. Azonban az angol renaissance nagy egyházi
eseménye, a nemzeti egyház megalapítása, feltétlenül W yclif
kezdeményezésének közvetett eredménye.
A gazdasági élet, melynek változásaival egyenes arányban
változik az életnivó és forma, a normann hódításkor még meg
lehetősen kezdetleges. Anglia ekkor még 90°/o-ig agrárország,
ipara a legszükségesebb használati eszközök, szerszámok, fegy
verek, ruhadarabok előállítására is alig elég; kereskedelmének
fejletlensége pedig autarkiára utalja. Elképzelhető, hogy mi
lyen primitív életkörülményeket jelent ez, nemcsak a köznép,
de a nemesség szempontjából is. A nemesek kastélyaiban nin
csenek egészségügyi berendezések, nincsen bútor, majdnem
nincsen könyv! A köznép lakásai pedig füstös odúk, ahová csak
aludni járnak; életük a szabad levegőn, a műhelyben és kocs
mában folyik le ... Azonban a hódítás után a műveltebb
szomszéddal való intim kapcsolat érezteti hatását; lendületbe
jön a kereskecíelem és egyrészt új piacok felfedezésével meg
növeli az angol termények értékét, másrészt behozza Francia
ország fejlett iparának alkotásait. Az életnivó megemelkedik,
a kastélyokba bevonul a luxus, a Keletet megjárt keresztes
lovagok importja. Az iparosok kezdenek céhekbe tömörülni,
hogy érdekeiket megvédhessék. De hatalmas védőik támad
nak az angol királyokban is, akik minden rendelkezésre álló
eszközzel támogatják őket, a háborús terhek alatt nyögő or
szág legbiztosabb adóalanyait. A Fekete Halál, (Black Deatli,
1349—50.), még jobban megnöveli az ipar jelentőségét, mert a
mezőgazdaság évekre nem tud visszajutni a régi kerékvágásba.
A nagy parasztlázadás, 1381-ben, már egyenesen az idegen ke9

reskedők ellen irányul, akik jogtalanul nagy vagyonokat ha
rácsoltak össze, |Persze, vannak egycb okai is. Lásd: Schiicking,
76.] de egyáltalán nem jár semmi eredménnyel. A vállalkozás
megmarad olyan nagy hatalomnak, mint eddig volt. A 15. szá
zad nagy merchant prince-ei, különösen London városának
nagy ipar- és kereskedőmágnásai, már politikai ambíciókat
táplálnak, melyek rendesen ki is elégülnek. A kereskedelem
olyan fontossá lesz, hogy már a külpolitika irányításába is
beleszól: a 15. századbeli Lybelle of Englisshe Policye (1456) a
Csatorna fölött való korlátlan uralmat követeli, elsősorban ke
reskedelempolitikai elgondolások alapján. |Hecht, 134.] A gyap
jútermelés egyre nagyobb méreteket ölt és soha sem látott gaz
dagságnak válik alapjává. Somcrvell szerint: |Somervell, 36.]
„Anglia gazdagabb lett, mint valaha is volt. A gyapjútermelés
növekedett és a gyapjúexport rendszeresen megszervezett ága
lett a kereskedelemnek ... A gyapjú kiviteli adója lett az ál
lam egyik fő jövedelmi forrásává"... Amikor pedig IV. Edward
király maga is felcsaD kereskedőnek, akinek ügynökei Olasz
országig és Görögországig is eljutnak, a kereskedelem megszű
nik dehonnesztálónak lenni, habár még nem is foglalja el azt
a helyet az angol társadalmi életben, amelyet azóta megszerzett
magának.
2. A kor hatása az iskolákra.
A politikai, vallási és gazdasági élet eszméi bizonyos mér
tékben dominálnak a pedagógia síkján is, a maguk képére
formálják a nevelést. Milyen lesz tehát az előrebocsátott előz
mények után a kor iskolája? Mindenekelőtt azonban azt kell
megjegyeznünk, hogy az iskola ezidőben majdnem teljesen
csak polgárok és szegénysorsú gyermekek nevelését szolgálja,
A nemesi gyermekek más nemesi családok házainál nevelked
nek, mint apródok, stb. (Természetesen kivételt képeznek a ne
mesi családok fiatalabb gyermekei, akiket az örökösödési tör
vény kenyérkereső pályákra kényszerít és így kénytelenek a
grammar-school-1 látogatni. Darwin, 3.] A szokás egész Euró
pában dívik, de leginkább talán mégis az angolszász népek sa
játsága. |Lásd részletesen Roeder: Die Erziehung dér angelsachsischen Jugend in fremden Hausern. Halle, 1910.] Az isko
lának polgári és demokratikus jellegét bizonyítja az a sok in
gyenes hely is, mely mindegyikben készen várja a szegény
sorsú diákot.
A vallás kózpontisága egyházi vezetés alatt álló iskolát kí
ván. Ha az élet célja isten, akkor az élet útján Isten szolgái
kell, hogy vezessék az embert e felé a cél felé. A papság szíve
sen el is vállalja ezt a feladatot: négy évszázadon keresztül
majdnem teljesen egyedül és önzetlenül intézi a nemzet intelli
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genciájának nevelését. Ez a nevelés aztán, bármennyire egy
házi férfiak kezéből jöjjön is, hamar elveszti középkoriasan
internacionális jellegét és helyette nemzeti tulajdonságokat
kezd mutatni. Fokozatosan vetkőzi le a pápaságtól való fü g
gést, hogy beálhon a nemzeti célok szolgálatába. Már az 1343-as
év bírói ítéletet hoz, melv megvédi a korona jogát a tanárok
kinevezésére. Occam és W yclif tanításai nem maradnak hatás
nélkül, a pápaság tekintélye megcsökken és a bíróság ismétel
ten megállapít fa illetéktelenségét az angol nevelés belügyeiben.
(1406- és 1410-ben.) Végül a pápa bele is nyugszik az iskolák
formai függetlenségébe, speciálisan angol mivoltába ... A na
cionalista gondolat említett fejlődésének másik következménye
az angol tannyelv behozatala. Tudjuk, hogy a középkori is
kola tantárgyainak legnagyobb részét latinul tanította Európaszerte, így Angliában is: azonban a tannyelv, melyre az egész
oktatás, így a latin is, felépül, kezdetben a francia. Az amalgamációs folyamat későbbi időszakában, a 13. században már az
iskolába kerülő nemesi gyermeknek sem francia az anyanyelve,
neki is, mint idegen nyelvet kell azt előbb megtanulnia, [Dressler, 12.] de azért kénytelen ezt a nvelvet tannyelvként elfo
gadni, főleg politikai okokból. Az Edwardok erőteljes neacionalizmusa itt is döntő: körülbelül a Black Dealh idejétől kezd
ve, az iskolák behozzák az angol tannyelvet. iHigden: Polychronicon-ja szerint Merton College-ben tanítottak először an
golul, 1348-tól. Dressler, 16.] A francia nyelv, mint a jó modor
és a műveltség attribútuma, mint idegen nyelv marad meg a
tantervijén.
A lovagság szintén nem maradt hatás nélkül az iskolákra.
Igaz, hogy a lovagok gyermekeinek nevelése nem itt történt,
de a lovagság, mint elérhető lehetőség, lebegett mindenki előtt,
[Monroe, 285.] és ígv a lovagi eszmény részt kért a nemlovagi
gyermekek neveléséből is. Chioalrij, the unages and qualifications nf knight■>, blieb von dér Ember ung durch die Normannen
dér Leintem aller englischen Erziehung und aller englischen
Erzieher. [Dressler, 9.] Ennek értelmében az iskolák egyrészt
fontos szerepet juttatnak a testi nevelésnek, másrészt tevékeny
ségük középpontjába az értelmi nevelés helyett az akarat, a
jellem nevelését teszik, tulajdonképpen, ellentétben a középkor
thomista felfogásával, mely szerint az intellektust elsőbbség
illeti meg a voluntással szemben. Olyan alapvonása ez az an
gol nevelésnek mely mind a mai napig fennmaradt.
A gazdasági életben beállott változások, melyek a nemes
ség mellett a polgárságot, a földbirtok mellett a várost is ko
rán fontos nemzeti tényezővé tették, új, teljesen világi-városi
igazgatás és felügyelet alatt álló iskolák alapításának válnak
indító okává. A városok vezető szervezetei, a céhek, szintén
nem akarnak elmaradni más rendek mögött és megalapítják az
11

első gild school-okát, céh-iskolákat. Az első ilyen gild school-ók,
melyek egyébként először viselik a public school nevet is, Bris
tol, (1141) és Basingstoke, (1244). Utánuk hosszú sora jön majd
a céh-iskoláknak, melyek a szekularizálás első kísérleteinek te
kinthetők.
A kor nevelési gondolatai organikus egészbe foglalva jer
lennek meg Wykeham püspök 1382-ben alapított iskolájában,
Winchester College-ben, mely ezentúl minden angol közép
iskola mintaképévé lesz. |Részletesen ismerteti Kirby: Annals
of Winchester School, London, 1892. és Christopher Hawkes:
Winchester College, Country Life Limited, London, 1934? ...
Lásd még: Darwin 4—5, Dressler 17— 19, Mack 4—5, Meissner
128, Norwood 11— 12, Wilson 115— 116.]. Már az iskola címere
is, — pásztorbot és piispöksüveg, toll és tintatartó, és egy hoszszú nádpálca, — kifejezésre juttatja mindazt, amit a kor egy
„modern1* iskolától megkívánt: vallásossággal párosult hazafiságot és fegyelmezett tudományos gondolkozást. Megjelenik, a
középfokú iskola alapkövetelményeként először, az internátus
intézménye. Ezt az internátust a roarden vezeti, segítségére van
tíz fellom, három chnplain és három világi írnok. Ezek együt
tesen intézik a 70 diák ügyeit. A diákokat elsősorban az alapító
rokonságából kell kiválasztani, azután olyan községekből, ahol
a college-nak birtokai vannak. A diákok mind pnuperes et indigentes kell, hogy legyenek. Tíz diák számára ingyen helyről
is gondoskodik. [Darwin, 5.] Wykeham felismeri a köznevelés
fontosságát a szociális tulajdonságok fejlesztése szempontjából
és tudatosan bevezeti a prefektusi rendszert, a tanulóknak ve
zetők és vezetettek csoportjaiba való beosztását. Újításaiért
méltán illeti meg az „Angol középiskola atyja11 elnevezés.
3. A nevelési gyakorlat.
Test i n evelés. Ennek úgylátszik már a középkorban is na
gyobb szerepe volt Angliában, mint bárhol másutt. Egyik elő
idézője kétségtelenül a lovagság eszményeinek általános vezér
elvvé való tétele, de okunk van azt hinni, hogy a testedzésre
való hajlam az angolszász természethez hozzátartozik. A ger
mánok mindig nagv vadászok voltak és a szigetországba ke
rülve, a rideg és egészségtelen éghajlat alatt hamar rájöttek
a testedzés fontosságára. Igv a lovagság követelményeinek tel
jesítése nem is lehetett különösebben nehéz.
A játékok kedveltségének ősi eredetére mutatnak elsősor
ban a legkülönfélébb vadászjátékok, melyek mind rendkívül
kedveltek. Erre mutat az íjászat rendkívüli népszerűsége is az
iskolában. Már I. Edwárd elrendeli, hogy minden 16—60 év
közötti angol embernek rendszeresen kell gyakorolni az íjásza
tot, és azok a diadalok, mcWekct a longbom szerez az angol
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névnek, csak még nagyobb népszerűséget szereznek ennek a
szép sportnak. Az iskolások minden egyes nyári ünnepen nyilazni tanulnak és ugyanakkor gyakorolják az ugrást, birkózást
és kőhajítást is ... Igen elterjedtek azonban a labdajátékok is.
az egy futball kivételével, mely későbbi, 16. századbeli talál
mány, Minden iskolának külön labdája van, mellyel a külvá
rosi réteken játszanak, [Dressler, 13.] és ezek a játékok idő
vel annyira elharapódznak, hogy a tanulás rovására mennek
és külön rendelettel kell eltiltani őket . . . Tavaszi és őszi va
sárnapokon lovagi torna utánzatokat rendeznek, melyeket néha
a király is megszemlél. Télen, amikor a folyók befagynak, az
iskola kivonul korcsolyázni, meg szánkázni és az is megesik,
hogy betévednek a bika- és meclveviadalokra is. [Részletes is
mertetését lásd; Furnivall: Education in early England, Lon
don, 1867.]
Ér t e l mi n evelés. Ennek középpontjában a h i t t a n i o k t a t á s állott és legfőbb tankönyve, a Biblia. Természetesen
állandóan kézügyben voltak a Szentek élete és sokféle sequenfia-gyűjtemény, amelyek az elvontabb erkölcsi tanulságokat
példázták. Mindez latin nyelvű volt, mert a tanulók aránylag
egész fiatalon megértették a latint, sőt beszélték is. Maga a
l a t i n oktatás rendszeies beszélgetésekkel kezdődött, ezek
kel sajátították el az elemi szókincset. [Tankönyv, pl. Aeiíric
híres Colloquy c. könyve.] A szavakat nyelvtani rendszerbe
foglalták, íigen jó nyelvtankönyveik voltak, Priscianus: Ars Major-a és Alexander de Villa: Dei Doctrinale] és hosszasan
begyakorolták. Az auktorok közül Plinius, Juvenalis, Vergilius,
a keresztények közül főleg Boethius és Athanasius, meg a két
angol, Beda és Aldhelm voltak a legkedveltebbek. Ezekkel kap- csolatban tanították aztán a grammatikát, retorikát, filozófiát,
theológiát, általában tehát az összes humán tárgyakat. [Lásd
még: Ballard, 206.]
A g ö r ö g , amelyet még az angolszász korból örököli az
angol középiskola, lassan kimaradt, a görög auktorokat is latin
fordításban ismerték meg Dressler ezt az egyház befolyásával
óhajtja magyarázni, [Dressler, 120.] mely a hét szabad — te
hát „pogány"4 — művészetet háttérbe akarta volna szorítani a
keresztény filozófia javára. Ez a magyarázat kissé bizonyta
lan, de bármi volt is az ok, tény, hogy egészen a renaissance-ig
nem látunk komoly érdeklődést a görög iránt.
„Modern44 nyelvként, — legalább is 1350 óta, — a francia
szolgál, de az sem mindenütt, és nem is klasszikus formájá
ban. Chaucer meg is jegyzi, a Prioress-ről szólva: |Geoffrey
Chaucer: Canterbury Tales. Bevezetés.]: And French she spoke
fül fairé and festily, after the scole of Stratford aHe-Bome, fór
French of Paris más ío hire unknome. A cél inkább a minden
napi beszéd fordulatainak és az egyszerű fogalmazásnak meg
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tanítása volt. Tankönyveik között akadnak már olyanok is,
amelyek a kiejtést és a szójelentést is figyelembe veszik.
[Lásd: Thomas Wright: A Volume of Vocabularies ... frorn the
Tenth Century to the Fifteenih. 1882.]
A reális tárgyaknak ezidőben még nem sok a becsiilete,
habár még mindig többre tartják őket, mint majd később, a
humanizmus idejében. Elemi fokon álló aritmetikát tanítanak,
később geometriát; sor kerül a természettanra is. Ezekben Euklides és Aristoteles művei alapján állanak. Azonban gyakorla
tilag a reáliák fontossága meg sem közelíti a humaniórákét.
J e l l e m n e v e l é s . Általában, mint már említettük, ez volt a
nevelés legfőbb célja. Ezt célozták a testgyakorlás, a vallási
oktatás, a klasszikusok olvasása egyaránt. De a legfőbb eszköz
mégis a szigorú fegyelmezés eszköze maradt, a nádpálca. Ha
valaki vétett az illemszabályok ellen, pálcát kapott. (Wykeham
különösen fontosnak tartotta az illemet, véleménye szerint:
manners makyth mán — ez maradt egyébként mindmáig Win
chester mottója.) Fontos szerepet kapott a prefektusi rendszer
is. Wykeham iskolájában minden szobára három prefektus
esett; ők ügyeltek fel a feladatok elvégzésére; ellenőrizték a
fiatalabbak viselkedését és végső esetben jelentést is tehettek a
mesternek. [Darwin, 92.] Természetesen ez a rendszer teljesen
csak ellenőrzésre szolgált: nevelő hatása — ha ugyan volt —
egyedül gátló asszociációk alkotásán alapulhatott és akkor is
csak a kisebb fiúk nevelését célozhatta. A gondolat, hogy a na
gyobb fiú önérzetét, önbizalmát, megbízhatóságát fokozhatná
a megbízással együttjáró kitüntetés, fel sem merül. Sokkal
valószínűbb, hogy az egész rendszer inkább pénzügyi, mint
pedagógiai meggondolások eredménye: az alapítók nem tudtak
volna kellő számú képzett tanerő ellátásáról gondoskodni és
így megpróbálták a munka egy részét az ingyen dolgozó tanu
lók között szétosztani. Ismételjük, az egész rendszer kényszeren
alapult és nagyban hozzájárult az angol középiskola eldurvu
lásához.
4. összefoglald.s.
A középkor eszméinek hatása alatt az angol középiskola
az egyház vezetése alatt álló, erősen vallásos és nemzeti irányú
jellemnevelő célzatú intézményként alakul meg. Céljait legtöbbnyire internátusbán igyekszik megvalósítani. Különösen
jellemző rá a sport fontos szerepe. Ideálja a lovag.
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II. A Tudor-század.

1. Humanizmus és renaissance.
A 16. század Angliájának képét idegenből importált gon
dolatok alakítják ki. Míg Anglia a gyapjúkereskedelemmel volt
elfoglalva és a rózsaháborúkkal, addig Itália létrehozta a renaissance-ot, nagyszerű kinyilvánulását annak a ténynek, hogy
bármit is mondjon a vallás a m á s i k világról, azért e z a
világ is nagyszerű hely és az ember is nagyszerű teremtmény.
|Somervell, 38.] A tudósok és költők újra felfedezték az em
beri szellemnek azt a kincsesbányáját, amelyet „görög kultúra”
néven ismerünk, Homérosz költészete, Sophokles drámája, Pla
tón és Aristoteles filozófiája új életre kelt a firenzei Dóm ár
nyékában. Ezeknek a szellemóriásoknak munkáin keresztül az
olasz humanisták megismerik az egyedi ember igazi értékét és
elindítják világhódító útjára azt a tant, melv az egyént ön
értékké teszi, a társadalom fölé emeli és végül kiköveteli szá
mára a szabadságot.
Az új áramlat csak lassan jut el Angliába, mely akkor még
jóval inkább a világ szélén, mint közepén fekszik, és még így
is különlegesen angol irányban tér el. Az angol renaissance
kevésbbé irodalmi és általános emberi, mint inkább praktikus
vallás-erkölcsi irányú. [„Északon a mozgalom szűkebbkörű volt,
amennyiben az egyén fejlődésére vonatkoztatjuk ... és mégis
végtelenül szélesebbkörű volt annyiban, hogy szociális reformot
idézett elő.“ Monroe, 362.] Mindamellett az új szellemiség első
nagy képviselője, V ili. Henrik, akit a kiváló humanista költő,
Jolin Skelton nevelt, |Keller, 17.] semmiben sem marad el olasz
mintaképeitől; M ii seiner ooUbliitigen Sinnesfreude, seiner
breitspurigen Prachtliebe, seiner selbstherrlichen Riickdchilosigkeit, die oor grausamer Roheit nicht zurückschrecki, ist
Heinrich V ili. ein echter Tíjpus des Renaissance-Fürslen; aber
er hat auch viele dér edleren Eigenschaften dieses )Tijpus, vor
allén die Kunstfreude, die Hochschiiízung dér Wissenschaft,
und die fírosszügigkeit m dér Politik. |Keller, 20.] Leán/a, Er
zsébet, mindenben méltó apjához. Jó lovas, vadász, szenvedé
lyes táncos, de egyben művelt és műpártoló is. Olaszul, fran
ciául úgy beszél, mint angolul; szórakozásként klasszikusokat
olvas. Apjától örökölte bátorságát és önbizalmát; anyjától, Boleyn Annától a fényűzés, vidámság, csípős élcek szeretetét. Po
litikusnak óvatos és ravasz; céljai mellett mindig makacsul ki
tart; kiváló emberismerő, aki mindig a legjobb minisztereket
15

tudja magának kiválasztani. Az ő válásra dolgozó asszony
uralmának hosszú békéjében virágzik ki Henrik erőszak >s po
litikájának eredményeként az angol abszolút monarchia ..
A Tudorok századában Anglia valóban monarchia, a szó
igazi értelmében. A nemzeti energia, melyet a középkorban az
egyház, a király, vagy a nemesség egyaránt felszabadíthatott,
most egyetlen nagy erőkomplexumban egyesül, melynek moz
gatója a király. A rózsaharcokban halálra sebzett nemességet
kivégzi a puskapor feltalálása. „A középkorban valamelyik na
gyobb főnemes szava elég volt, hogy előidézze a forradalmat.
A parasztok és a bérlők levették íjaikat a kályha felül, a lova
gok felcsatolták páncéljaikat és pár nap múlva egész hadse
reg fenyegette a trónt. De most az ilyen hadsereg tehetetlen
volt ágyúk nélkül, amikkel pedig a király rendelkezett."
[Green, 285.] A főpapokból és főnemesekből álló állam
tanácsot Henrik feloszlatja és minden végrehajtó hatal
mat mindenható minisztere, Wolsey kezébe tesz le. A par
lament egyidőre teljesen a királyi önkény szócsövévé válik és
azt teszi meg törvénnyé, amit Henrik, illetőleg második min
denható minisztere, Thomas Cromwell, parancsolnak. Egyidőben „ . . a tökéletesen megszervezett, könyörtelen rémuralom
egész Angliát odadermesztette Henrik lábaihoz. A legnemesebb
fejek gördültek le a vérpadról ... Az erény és tudás nem ment
hették meg Thomas More-t ... Egyik királynő kivégzése a má
sik után megtanította Angliát, hogy Henrik ambíciója és kéj
vágya nem ismer lehetetlent." [Green, 313.] VI. Edwárd, Mária és
Erzsébet egyre ritkábban hívják össze a rendeket, akkor is csak
azért, hogy újabb adókat vettessenek ki velők. Néha öt év is elte
lik az országgyűlés egybehívása nélkül. Ha pedig a képviselők
akadékoskodnának, Erzsébet kis falukat (saját birtokait!) vá
lasztókerületekké emel es addig tölti fel a Házat saját embe
reivel, míg állandó többséget nem kap. [Green, 380.] Igaz, hogy
a század végére újra megerősödik a törvényhozás, de a király
női akarattal való szembeszállás így is a legnagyobb ritkaságok
közé tartozik.
A nemességhez egészen hasonló sorsra jut a papság és az
egyház is. A királyi abszolutizmusnak egyetlen féke, mely a
század végén még megnuradt, az egyház gazdagsága, független
bíráskodása és népvezető, nemzetnevelő előjogai. Azonban
mindezt már kikezdték a középkor reformátorai, W yclif és a
lollardok; most pedig a humanisták, első-sorban John Colét,
(1467— 1519) hangosan hirdetik, hogy itt az ideje az Egyház
újabb reformjának, aminek a püspökökön kell kezdődni, a pa
pokon folytatódni és a népen végződni. Colét maga nem for
radalmár, még csak nem is hitújító. Jt is piáin that Colét looked
formard nőt to a reform of doctrine, bút to a reform of life, . . .
nőt to reoolution, bút to a regeneration of spiritual feeling.
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[Green, 285.| De szenvedélyes hitszónoklatai Róma ellen han
golják a népet, a király szintén szabadulni szeretne Kelemen
pápa keze alól, aki nem akarja felbontani Aragóniái Katalin
nal kötött házasságát és így Cromwell, a miniszter pár csapás
sal megsemmisítheti az egyház hatalmát. 1531-ben az angol
papság egymillió font bírságot fizet, mondvacsinált ürügyek
alapján, 1532-ben felfüggesztik a Rómához való fellebbezés
jogát, 1533-ban canterbury-i érsekké nevezik ki Cranmert, aki
semmisnek nyilvánítja a király első házasságát és egy hétre rá
királynénak koronázza Boleyn Annát. 1534-ben az Act of Supremacy a királyt teszi meg az egyház fejévé, kezébe adja az
egyházi bíráskodást és a törvényhozást is. [Green, 317— 19.]
VI. Edwárd alatt megszületik az Act of Uniformity, mintegy
kodifikálása az új egyház tanainak, melyektől ezentúl eltérni
nem lehet. Erzsébet korában már állandósul a szentbeszédek
témájának hatalmi szóval való elrendelése, (tunirig the pulpits,
Green, 432.) Az egyház, mely állam volt az államban, sőt az
állam fölött, most teljesen egybeolvad az előbbivel, sőt a ki
rályság szolgálója lesz; ez az angol reform lényege. A válto
zás inkább csak egyházszervezeti természetű és a nagy tömeget
nem is érinti. [Dressler, 39.] Vannak, akik nincsenek megelé
gedve a változással és tengerentúlra menekülnek, hogy ott a
későbbi Egyesült Államok alapjait vessék meg, de maga a nép
közömbösen szemléli a reformtörekvéseket és csak félévszázad
múlva fog reformálódni. Ennek az igazi reformnak kiindulása
aztán nem a király hatalma lesz, hanem a szellemé, mely az
angolra fordított Bibliából áradva, megváltoztatja a lelkeket.
A királyi hatalom megerősödésével egyidőben hatalmasat
fejlődik az ország gazdasági élete is. A szervezett munka új
művelési módok segítségével megnöveli a föld hozamát, az állat
tenyésztő birtokosok pedig egyre újabb területeket kerítenek el
végtelenbe szaporodó nyájaik számára. V III. Henrik erősen
pártfogolja a hajóépítést, |Somervell, 34.] és Erzsébet alatt
már minden kis kikötő egész halászflottát bocsát ki magábói,
mely aztán bőséges zsákmánnyal megrakodva tér vissza. Az
ipar is egyre jobban kifejlődik, ha nem is minden iparág egy
forma mértékben. Takácsmesterség és selyemszövés függetle
nítik magukat a külföldtől, a fonál sodrásától kezdve egészen
a kész árú festéséig mindent az országban végeznek el. A Dél
és a Nyugat továbra is megmaradnak a nehézipar középponifá
nak, Kent és Sussex vasat ad, Cronwall pedig monopolizálja
az ónbányászatot. Az Észak is kezd felébredni tehetetlenségé
ből, és szegénységéből, mely már a római idők óta nehezedik
rája és Manchester, Haliíax, York ismert nevekké válnak a
londoni piacon. London ebben az időben válik európai keres
kedő gócponttá. Az egyre nagyobbodó tonnatartalmú angol
flotta boykottálja a spanyol uralom alá került Antwerpen ki
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kötőjét és inkább Londonba hordja össze az Újvilág aranykin
csét, a Közel-Kelet selymeit és India fűszereit. Merész hajósok
új piacokat kutatnak föl. Willoughby expedíciója Oroszorszá
got. John Hawkins Guineát kapcsolja be az ország forgalmiba.
Az árúkereskedelem megkönnyítésére megalakul a Royal
Exchange, 1566, megalakulnak a nagy kereskedelmi társaságok,
a Hudson Baij Company és az East India Company ősei. A ki
rálynő maga támogatja ezeket, mint ahogyan a kereskedelem
minden megmozdulását. Például mikor 1556-ban megalakul a
„Company of Merchant Adoenturers to M u s c o o y akkor „a
királynő kizárólagossági jogot szerzett az orosz cártól az egész
muszkovita kereskedelemre és így biztosította a londoni
kereskedők számára a monopóliumból származó előnyöket.“
[Rivington, 9.] A kereskedők gazdagodnak és fokozódó
jólétnek örvend velük együtt az egész ország, vagy leg
alább is a vezető rétegek. A házak már olaszos stílusban épül
nek, terméskőből és téglából, padlóikon szőnyeg van, a sarok
ban kandalló. A ruházat csupa szín, ragyogás, éppen úgy, mint
maga az élet is: itt táncmulatságok, vadászat, színielőadások,
nagy dorbézolások kergetik egymást és kergetik az embereket,
akik csodálatos gyorsasággal tűnnek fel, tündöklenek és Jianyatlanak. Thomas More 26 éves korában parlamenti vezér.
Henry Howard, Earl of Surrey, 18 éves korában nős, 26 éves
korában Boulogne parancsnoka, 28 éves korában egyik leghí
resebb költője korának, 31 évvel pedig felségáruló és halott.
Wyatt 39, Kyd 37, Greene 32, Marlowe 29(!) évet él meg.
[Compton Rickett, 84. stb.) És ez a sietség, ez a nyugtalanság
érezhető a társadalom minden rétegében. Az alsóbb néposztá
lyok tele vannak szociális természetű panaszokkal; a paraszt,
akinek szántóföldjét földesura juhlegelőnck keríttette el, és
így nem találja helyét a világban; az ipari munkás, aki kizsák
mányolva érzi magát; a kereskedő, akit kiraboltak, összeha
sonlítja magát a szerencsefiakkal és elégedetlenségében elmegy
koldulni. A királyi hatalom teljesen tehetetlen az egyre szapo
rodó egészséges, de munkakerülő tömeggel szemben. Hiába
hoznak józan szociális érzéktől sugallta törvényeket, (A ct of
Apprentices, az ipari segédek védelméről; Poor Lám, 1601!)
hiába vetik ki a szegényadót, az említett osztály csak irigylés
sel tekint „uraira" és kezdi keresni a nivellálódás útját. Ennek
félévszázaddal Erzsébet halála után a királyság összeomlása
lesz a következménye.
2. Változások a pedagógiában.
Láthattuk a renaissance-gondolat roppant befolyását a 16.
századbeli Anglia kialakulására. Az egyén és a tehetség majd
nem korlátlan érvényesülésének elve, amint gyakorlati meg18
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valósulásra jutóit, átformálta az ország politikai képét, meg
döntötte az egyházat és az egészséges verseny által új gazda
sági alapokra építette fel a nemzet háztartását. A nevelés, és
így természetesen a középiskola is, a szó igazi értelmében vett
renaissance-át, újjászületését éli meg Henrik és Erzsébet ural
kodása alatt. A Tudorok centralizáló törekvése természetesen
erre is kiterjed, és habár az erre fordítható erő csekély volta
miatt az iskolaügy nem került a királyságnak közvetlen befo
lyása alá, mint pl. a politikai élet, azért nagy változásokon
ment keresztül. V ili. Henrik, amikor az egyház elleni küzdel
mében eltörölte a monostorok legnagyobb részét, velők együtt
törölte el az általuk fenntartott iskolák legnagyobb részét is.
(Monroe, 395.]. Ami meg megmaradt, pl. a céh-iskolák, azt eltö
rölte V I Edwárd alatt a Chantries A ct, [Dobbs, 82.] úgyhogy
lényegileg a mostani angol középiskola legfeljebb a 16. száza
dig mehet vissza, ha soknak a jogelődje létezett már előbb is ...
De bármennyire is különböztek egymástól Henrik miniszterei
és Erzsébet kegyencei, mind megegyeztek a kultúra támogatá
sában és a nevelés ügyének előmozdításában. |Green, 293.] A
humanisták intézeteit, amelyek közül a leghíresebb St. Paul’s,
kiegészítették V III. Henrik új iskolái, miket az elkobzott mo
nostorok vagyonából alapított, [Dobbs, 82.) Wolsey iskolája,
Ipswich, iDrcssler. 45.1
Fox püspök iskolái, Grandiam és
Taunton, [Compton-Rickett, 81.] és egy csomó más. VI. Edwárd
uralkodásának nagy politikai és vallási káoszában sem felejt
kezik meg a középfokú nevelésről: 18 új grammar school-1 ala
pít. [Green, 340.] Ezek közül Christ’s fíospital, Shrewsbury,
Southampton, Bromsgrove, Bradford, ma is a legelőkelőbb is
kolákhoz tartoznak. „King Edmard’$ School, Birmingham“ 1937Len 7 iskolából állt, 2800 tanulóval. [PSYB.] Tehát V III. Hen
rik és Edwárd uralma alatt fellendül az iskoláztatás, [Betmeen
1504 and 1555 more than a hundred schools mere opened in
England, — mondja Compton-Rickett, 272.] és Erzsébet uralko
dása alatt sem csökken az alapítási kedv. [A különböző forrá
sok eltérő számadatokat hoznak, de kb. 140 iskola alapítása
biztos. Stowe, 9.] Minden iskola külön alapítványt kap, de
legtöbbjét úgy szervezték meg, hogy a masler-ek és a fellom-\i,
a tanító és az ellenőrző közegek egyaránt az established churchből kerüljenek ki. [Monroe, 419.] Az alapítók szempontjából
vannak királyi-, városi-, községi-, és magánalapítványok. IStowe,
11.] Azért az új iskolák végső elemzésben csak az államtól füg
genek, mert legfőbb hatóságuk az Ecclesiastical Commission,
egy állandó testület, mely a királyi fennhatóságot gyakorolja
és az iskolai statútumoknak nemcsak felülvizsgálására, de meg
változtatására is jogosult. [Green, 441.) Ezzel a joggal azonban
a Commission ritkán él és inkább csak szentesít, mint elren
del. Tehát minden iskola többé-kevésbbé szabadon alkalmaz
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hatja az alapszabályaiban lefektetett humanista elveket és a
különféle ,,endomment“-ek, alapítványok által anyagilag sem
függ az állami ól. Ennek a különleges helyzetnek két lényeges
következménye van a Tudor-század folyamán; az egyik az ön
ellátásra utalt iskola szociális összetételének megváltozása, a
másik pedig a nevelési ideálnak humanista elvek szerint való
átformálódása.
I. A század elején minden középiskola egységesen grammar
school nevet kap, mert célja elsősorban a nyelvtan tanítása.
Amint ezt pl. a manchesteri grammar school statútumai mond
ják: to bring up boys especially itt íhe liberal art and Science
of grammar, us the ground and foundation of all other liberal
árts and Sciences. [1515-ből, idézi Dobbs, 82.] Szelektív célza
tuk nyilvánvaló: a tehetség érvényesülését akarják előmozdí
tani, és pedig származásra való tekintet nélkül. Cranmer 1541ben határozottan kijelenti, amikor a canterbury-i grammar
school-t kizárólag nemesi gyermekek számára akarják fenntar
tani, hogy a Mindenható mindenkinek adhat tehetséget, azt sen
kinek elnyomni nem szabad. [Dobbs, 83. jegyzet.] „A grammar
school-t arra szánták, hogy a magasabb kultúrát mindenkihez
közelebbhozza és kiemelje a gazdagok és a szegények közül a
tehetségeseket . . . “ — jelenti ki a Report of the Schools Enquiry
Commission, mely 1868-ban vizsgálta a középiskolák történetét.
Ahol az oktatás nem volt teljesen ingyenes, ott tág tere nyílt kez
detben a szegény gyermeknek, mert fokozatos tandíjak és beíratási díjak lehetővé tették a majdnem ingyenes tanulást. [Dobbs,
83, Stowe, 23.] így pl. Edmund Spenser, a Faerie Queene szerzője,
később Cork tartomány főnöke, ... besuchte als armer Stipendiat die neu errichtete Londoner Merchant Taylors School,
[Keller, 43.] Ugyenaz a helyzet Marlowe-nál, tKeller, 69.1 és
még sok más tehetségnél.
Sajnos ez a kedvező állapot nem tart sokáig. Az alapítvá
nyok, melyekből az iskolák költségeiket fedezhették, sokszor
már kezdetben sem voltak elegendők mindenre és így a szekularizálás először is a szegényebb diákok elmaradására vezetett.
[Dobbs, 81. jegyzet.] Azután pedig gyakran megesett, hogy az
alapítvány, mely meghatározott összegű évi járadékot jelen
tett, nem növekedett az iskola növekedésével és elégedetlennek,
bizonyult még a tanárok fizetésére is. [Stowe, 18.] Az
ilyen iskoláknak két út állott nyitva: vagy bevezették a tan
díjat és a tandíj-nem fizetőket vág? egészen ki-, vagy legalább is
iníerioris helyzetbe szorították, vagy pedig, — ha a szabályok
szigorú betartása nem engedte meg a szülők megterhelését, —
leépítették a szükséges tanerőket és a költséges tantárgyakat,
mint pl. a latint. így a grammar school tendenciája ezidőben:
... to deoelop, on the one hand, intő secondary schools fór 'the
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rich and on the other elementary schools fór the poorer classes.
[Dobbs, 86.] További differenciálódást jelent egyik-másik gram
mal- school kiválása a többi közül ,,... Idő jártával különleges
körülmények, példáid az iskola fekvése, anyagi segédforrásai,
vagy egy headmaster kiválósága lehetővé tették egyik-másik
alapítványi iskolának, hogy hírnévben kiemelkedjék társai kö
zül/* |Ontline, 37.] így jut hírnévre a kilenc nagy public school:
Winchester 1382; Eton 1440; St. Paul’s 1512; Shrewsbury 1552;
Westminster és Merchant Tnvlors’ 1561; Rugby 1567; Harrowl571;
Charterhouse 1609. |Monroe, 395. Mack nem hajlandó elismerni
sem St. Paul’s.sem Merchant Taylors’ public school-voltát .. . St.
Paul’s, and Merchant Taylors’ cannot be considered Public
Schools, simphj because they mere essentially day-schools.
Mack 38. Sőt még Rugby- és Shrewsbury-től is elvitatja a jel
leget, mert egészen a 19. század elejéig lokálisak voltak. Mack
X I I I . . . Azonban nehéz volna Arnold Rugby-jét és Butler
Shrewsbury-jót kihagyni, mert hiszen mi a public school, ha
nem Arnold iskolája?] Ezek a hírnevüknek megfelelően emelik
költségeiket is és idővel teljesen a felső tízezer, a hanyatló
arisztokrácia és a plutokrácia iskoláivá válnak. Sir Philip Sidney, Írország alkirályának a fia már Shrewsbury neveltje,
[Compton-Rickett 87.] és Erzsébet már 1588-ban indíttatva ér
zi magát, hogy szigorú rendelettel lépjen fel a szegények kiszo
rítása ellen. ÍDressler 53.1 Látni fogjuk, hogy ez a rendelet
mind a mai napig teljesen eredménytelen maradt.
II.
A szociális összetétel megváltozásával együttjár a cél
kitűzések megváltozása is. A humanista középiskola nem a
műhelynek, vagy a boltnak, hanem az állami szolgálatnak ne
vel és eszményeit is ennek megfelelően választja ki. Baldassare
Castiglione „II Cortigiano“-ja, első kiadás 1528, angolra fordí
totta Sir Thomas Hoby, 1561. „The Courtier“ címen, utolsó ki
adás 1900, a „Tudor Translations“ sorozatában,] „udvari em
berbe az a vázlat, melynek alapján Sir Thomas Elyot, Roger
Ascham, Richard Midcaster és egy névtelen szerző, Anonymus
of 1555 megfestik az új nevelés eszményképét. Castiglione a
finom renaissance-embert állítja elénk, aki finom, ha nem is
túlságosan mélyen szántó klasszikus műveltsége mellett min
den lovagi ügyességben is járta. Az ő „Courtier‘‘-je jól öltöz
ködik, jól táncol; nagylelkű és adakozó, erényes és harmo
nikusan kiegyensúlyozott egyéniség. Az az eszménykép viszont,
mely a Castiglionet követő angol pedagógiai írók műveinek ol
vasása közben alakul ki bennünk, már nem annyira az udva
ronc, mint az úriember képe, nem a „Courtier", hanem a „Gent
leman *-é. Elyot műve, U7ie G o u v e r n o u r 1531. U j kiadás Foster Watson, 1907. Everyman’s Libraryl az Anonymus „Insti21

tuíions of a Gentleman-e, [megjelent 1555-ben] Aschamnek, Erzsébet királynő nevelőjének egyetlen pedagógiai mun
kája, a „Schohmaster", H570. Uj kiadás W. A. Wright, 1904.1
és végül Richard Mulcaster, a Merchant Taylors headmaster~
ének ,,Positions“ című munkája, [1581. U j kiadás Quick, 1887.]
mind megegyeznek abban, hogy a gentleman-ideál megvalósí
tását tűzik ki célul. Embereket akarnak nevelni, akik méltók
és képesek a közjó irányítóivá lenni.
Mint angolok, akik a lovagi testedzés hagyományain nőt
tek fel, mind megegyeznek abban, hogy ismeretek szerzése, nevelődés csak egészséges test mellett képzelhető el és a legerő
sebben kihangsúlyozzák a sport fontosságát. Elyot, az orvos
és Ascham, a sportember, akinek ,Toxophilus“-&, [1545. ki
adás E. Arber, London, 1868.] egészen a 18. századig a legjobb
ijászati szakkönyvek közé tartozott, legsajátabb tapasztalataik
ból ismerik a testedzés erősítő hatását és minden nevelés alap
jává teszik.
Az értelmi nevelést illetőleg az a felfogásuk, hogy az ép
testben lakozó ép lelket nem szabad fölösleges adatokkal és
számokkal megölni, hanem politikai, katonai és erkölcsi böl
csességekre kell nevelni. [Dressler 26.1 Ebből a célból elsősor
ban a klasszikusok beható tanulmányozását ajánlják, mert ez
nemcsak megvilágítja az értelmet, de megtisztítja és megneme
síti az érzelmeket is. tBallard 207.1 A klasszikusok azonban
még nem jelentik azt, hogy feltétlenül latinul, vagy görögül
kell tanítani őket. Mulcaster — igaz, hogy egyedül — erősen
síkraszáll az anyanyelv központisága mellett és ha a latint nem
is tudja nélkülözni, hajlandó volna erősen mérsékelni. (Ezzel
különben századokra megelőzte kortársait.) Általában, a Tudor
korszak nevelői elsősorban angol emberek és csak másodsor
ban renaissance-rajongók, amint azt Mulcaster híres mondása
igazolja: 1 lőve Romé, bút London better, 1 favour Italy, bút
F.ngland more, I honour Latin, bút 1 morship English.
Mulcaster és a többiek is mind a haza szolgálatára akar
nak nevelni és ezért erősen aláhúzzák az erények között az
aktív szociális irányúnkat. Elyot szerint a barátságos jóindu
lat az alárendeltekkel szemben, (affabilitie, benevolence, piacabilitie) alapvető erény, de igen fontos a bátorság, igazságos
ság és igazmondás is. |Dressler 28.1 Akiben azután ezek meg
vannak, az megérdemli a „ gentleman“ nevet még akkor is, ha
nem volna nemesi származású, jelenti ki az Anonymus, a lelki
nemesség elismertetésének előharcosa. Ezek az erények együtt
is születhetnek az emberrel, de a nevelés során is mgszerezhetők. A gyermek lelke kezdetben olyan, mint az üres korsó,
(Erasmus véleménye!) amelybe akármit tölthetünk, tehát iga22

zában a nevelés teremti meg az embert Olyan fontos ez a te
vékenység, hogy leghelyesebb volna azt kötelezővé és egysé
gesen államivá tenni. [Ezt hirdetik Sir Thomas More az Utó
piában és Sir Humprey Gilbert 1572-ből való nevelési terveze
tében .. .1 Monroe így foglalja össze a renaissance-nevelés tö
rekvését: „ . . . ismét visszatért a liberális felfogás, mely a neve
lésbe belefoglalta a fizikai, esztétikai, morális, irodalmi és szo
ciális elemeket . . . Ennek a nevelésnek a főcélja a szabad em
ber volt." fMonroe, 369.]
Ezek a magasra kitűzött célok olyannyira távol álltak kez
detben az angol nép egész tömegétől, hogy azonnali megvaló
sításuk teljesen lehetetlen lett volna. Hiszen olyan cél is elő
fordul a humanisták felsorolásában, mely egészen a mai na
pig nem tudott megvalósulni: az iskolák egységes állami meg
szervezése. Ezért a fejezet elején említett „újjászületést" egy
általában nem foghatjuk fel úgy. mint rövid idő alatt meg
történő reformot, hanem éppen ellenkezőleg, a kipróbált útakon való továbbhaladást kiegészítő, lassú rekonstrukciót.
Dobbs 146.]

3. A neoelési gyakorlat.
T e s t i n e v e l é s . Ebben a korban tudatosid először az isko
lahigiéniára való törekvés. Mulcaster nagy, napos és levegős
iskolatermeket követel, IDressler 35.] és a körülményekhez ké
pest meg is valósítja Merchant Taylors’-ban. Úgy ő, mint többi
/leadmas/er-kollégái fenntartják és tovább is fejlesztik a kö
zépiskolai testedzés hagyományait. A tantervben ugyan nem
szerepelnek tanórák, mint azt például Efon 1560-as curriculuma mutatja, [Stowe 185—86.1 de a szabad időnek egyrésze már
megszervezett játékkal telik el. Megkívánják a tanulóktól, hogy
együtt játsszanak és sportoljanak: alkalmat és lehetőséget ad
nak; a „hare and hounds“ most is a legnagyobb mulatsága, az
Íjászat most is a legférfiasabb szórakozása a középiskolás fia
talságnak. Nagy íjászversenyeket tartanak évről-évre, amelye
ken értékes díjak kerülnek terítékre, ezüstserlegek és hason
lók. Egyes iskolák tanulói között tért hódit a futball is: pél
dául éppen Sir Philip Sidney-ről jegyzik fel, hogy a legjobb
futball játékos v olt Shrewsbury-ben. Másoknál inkább a boxolás és a birkózás divatos, mint például a Merchant Taylors’
tanulóinál. Áscham jegyzi föl a „Toxophilus"-bán, hogy a kü
lönböző fiús szórakozások között már a tennisz is szerepelt
Eton-ben és Cambridge-ben. [ „Toxophilus" 46. old___A tennisz,
melyet említ, nem a most divatos lawn-tennis, hanem szoba23

játék, melyet kemény labdákkal játszanak. Oxfordban ma is
megvan egy ilyen régi tenniszcsarnok.] Egyre gyakoribb lesz a
tánc is, a finom mozdulatok elsajátításának eszköze. A kö
zépkor néhány sötétebb hagyománya, mint pl. kődobás és teké
zés lassan kiszorulnak és helyüket más erősítő testgyakorla
tok foglalják el: az iskolai testnevelés töretlen vonalban halad
felfelé.
É r t e l m i n e v e l é s . Ezen a téren a renaissance-okozta válto
zások sokkal mélyrehatóbbak, mint az előbbin. A mindenütt és
mindenben az embert kereső renaissance véget vet a középkor
transcendcntális érdeklődésének. Kritikának veti alá az Egy
házat, eltörli iskoláit és újakat alapít, melyek már nem egy
házi, hanem világi férfiak, vagy testületek áldozatkészségéből
jönnek létre. [Rugby-t 1567-ben Laurence Sheriff alapítja, meg
gazdagodott kereskedő. Strunz 38... Blundell School alapító ja
Peter Blundell, szövetkereskedő. Snell, 13—33. ... Tonbridge
School Sir Andrew Judd-nak, a prémkereskedő cég négyszeres
mesterének köszönheti létrejöttét. Rivington 8—20... Oundle
School, ahol Sanderson. a nagy reformer működött, a londoni
fűszerkereskedő céhnek áldozatkészségéből épült és maradt
fenn mind a mai napig. Wells, 30. ... Részletesen lásd az alapí
tásokat Stowe 15.] Az egyházi ellenőrzése törvény szerint meg
marad ugyan, hiszen a fentemlített legfőbb hatóság, az Ecclesiaztical Commission teljes egészében egyházi testület és a ta
nár csak a püspök engedélyével taníthat, de a főpapok és egyháznagyok sokkal inkább el vannak foglalva az egyházszaka
dással, semhogy különösebb gondot fordítanának az iskolákra,
így a renaissance-szellem kitilthatja az iskolákból a Bibliát,
meg a sequentia-gyűjteményeket és a vallásoktatást gyakorla
tilag megszüntetheti. Ami kevés vallásos képzés még megma
rad, az kizárólag a napi áhítat- és a vasárnapi exhortációkra
korlátozódik. [Stowe 150—56.] A tanulók megtanulják a H i
szekegyet és a tíz parancsolatot, de magyarázni nem igen tud
nák őket. Csak a század második felében vezetik be tankönyv
ként a katekizmust, esrvcbek között Kálvin: Genfi katekizmu
sát és a Nowell-féle Katekizmust. IStowe 149.] Ez azonban már
a közeledő puritán áramlat első jele és mint ilyen átvezet a
17. századba.
Szóval, a \allásoktatás elveszti elsőségét és helyébe a latin
nyelv lép, mint az ember megismerésének legfőbb eszköze. Ezidőben az angol irodalom még gyermekcipőkben jár: az egy
Shakespeare-től eltekintve, aki egyébként is a két század határmesgyéjén áll, nem mutathat fel senkit, aki kétséget kizáróan
első klasszis lenne. Balland tökéletesen fogalmazza meg a kö
zépkori okoskodást: „A z egyetlen költemény, mely jogot for24

málhatott az örökkévalóságra, a Canterbury Tales volt, és az
egyedüli, széleskörben olvasott prózai művek idegenből való
fordítások voltak. De a latinnal más volt a helyzet. Nemcsak
hogy saját értékes irodalma volt, de a Yulgatában a Szentírás
teljes fordításával is rendelkezett. Amikor a tudomány újjá
születése és a könyvnyomtatás leitalálása ezt a roppant tudás
mezőt mindenkinek kezeügyébe juttatta, .. . az olvasó érint
kezésbe került a múlt legnagyobb szellemeivel . . . Lehet-e
csodálni, hogy a régi grammar school-ok alapítói a latinban lát
ták a fiatalság legjobb nevelőeszközét és hogy a latin az iskolai
tanterv gerincévé lett?“ [Ballard, 207.] A Renaissance angol ne
velői is körülbelül így gondolkozhattak és oktatásuk tengelyébe
a latint helyezték.
A l a t i n tanításában érdekes kísérleteket tettek már a
direkt módszerre. Erasmus: Colloquia, (1519) és Vives: Exciíationes-i, (1559) élénk párbeszédekben dolgozták fel a latin
nyelvi anyagot. Sok iskola állandósította az évi latinnyelvű
színielőadásokat, különösen Eton és Westminster. [Compton
Rickett, 37.]. De voltak más iskolák is szép számmal. [Cam
bridge History of English Literature Y. kötet, 102. szerint ilyen
iskolák voltak: St. Paid’s, Merchant Taylor’s, Westminster,
Canterbury, Shrewsbury, Beverly, Hitchin ... Ezek közül West
minster School mindmáig megtartotta a szokást és évenként
latin darabot ad elő, nagy és előkelő közönsége jelenlétében.
Tanner, 55.] A szokás annyira elterjedt, hogy Shakespeare is
megemlékezik róla Hamletben. A renaissance pedagógusai azon
ban ezen is túlmentek a direkt módszerben, és a mindennapi
érintkezés nyelvévé tették a latint. [Foster Wa;son, 116.] Ez
azonban még sem volt általánosan keresztülvihető és a latin
nyelvi oktatás mégis elsősorban grammatikai oktatás maradt.
A módszer, amint azt pl. Ascham a „Scholemaster" -bán kifejti,
szintetikus volt: először olvasták a szabályt, azután elmagya
rázták, végül pedig a tankönyvben lévő kérdések ás feleletek
alapján begyakorolták. [Hosszú részletet közöl Monroe, 383—
84. és Stowe, 118— 19.]
A leghíresebb nyelvtan John L ily „Latin Grammar ‘-je volt.
Eredetileg St. Paul’s számára készült, de 1540-ben mint ,,Authorized Grammar“ bevonult az összes angol középiskolákba. 1728ban átdolgozták és „Eton Grammar“ nevet kapott. Ez volt az a
nyelvtan, amit szegény Dobbin olyan nehezen tanult Dr.
Swishtail akadémiájában.
jW. M. Thackeray: Vanity Fair.
Tauchnitz, 1848. 54. o.]. Ez volt évszázadok heves támadásai
nak céltáblája, annyi kritika és apológia indító oka, egyesek
szemében botránykő, másokéban a latin nyelvtanítás alapköve.
Beosztása már egészen modernnek volt mondható; alaktani
23

résszel kezdődött, (ahol pl. a konjugációs táblák éppen olya
nok voltak, mint a ma is használatban lévők.) Utána jöttek a
fordítási szabályok, egyszerű mondattan, legvégül egy fejezet
a praepositiók használatáról. Gyakorlatban oly jól bevált a
könyv, hogy Etonban egészen í868-ig hivatalos tankönyv ma
radt. [Különböző kiadásait, stb. lásd: Foster Watson, 243—74.].
Ezenkívül természetesen sok más nyelvtan is volt forgalomban,
melyeket fölösleges volna felsorolni.
A nyelvtanon kívül fontos volt még a fordítás és pedig
úgy latinból angolra, mint viszont. Lehetőleg elemezve fordí
tották, amint azt pl. John Stanley: Parijulorum Institutio-'\ában
látjuk. [Idézi Dressler, 44.]. Sok dolgozatot írtak, és sokszor
gyakorlati témákat is eldolgoztak, pl. levél formájában. Érde
kes és általánosan elterjedt szokás volt a verscsinálás. Von
allén „grammar schools“ rorrd uns gleichmiissig berichtet, 'dass
die Schiller unmassig inele und unmiissig lángé Verne zu machen
habén ... Besonders beliebt marén au eh Iluldigungsgedichte an
die Griinderf FürstlichkeUen und die Kő nigin. [Dresser, 49.]
Valószínűleg a renaissance ember költészet iránti rajongása is
megnyilvánult ebben a módszeres eljárásban, nemcsak latin
tanulásra való hajlandósága. Később, amikor úgy az egyik,
mint a másik megszűnt az angol ember általános vonása lenni,
a célját és értelmét vesztett eljárás továbbra is fennmaradt és
egészen napjainkig használatban volt az angol iskolákban.
Amikor a különféle gyakorlatok megadták a biztos nyelv
tani alapot, jöttek az auktorok. Majdnem kizárólag csak ró
maiakat olvastak. Pl. Tonbridge-School-ban, ahol Wolsey nyolc
osztályos beosztása volt érvényben, így alakult a helyzet: „Alul
ról a harmadik osztályban Ausopust kellett olvasniok, quis
facetior? és Terentiust. quis utilior?. A negyedikben kapták
Vergiliust, a „költők fejedelmét*', az ötödikben Cicero váloga
tott leveleit olvasták; a hatodikban Sallustiust, vagy Caesar
kommentárjait; a hetedikben Horatius episztoláit és Ovidius
Metamorphoses-ét . . . a nyolcadikban Donátusra tértek át
Lilyről. IRivington, 101. ... Westminster 1550-es és Eton 1560-as
tanrendjét közli Stowe 184— 186 . . . Etoni részletes tanrendek
Maxweíl-Lyte 149—50 ... Colét elgondolását a tanrendről lásd
Stowe, 108— 109.] Ilyen nagymennyiségű auktor mellett meg
érthető, hogy nem jutott idejük a neolatin írókra; hiszen már
az említett írók belterjes tanulmányozása is oly sok időt vett
igénybe, hogy minden más tárgy háttérbe szorult a latinnal
szemben.
Így volt például a görög, amelynek fontosságát minden hu
manista egyértelműleg hangsúlyozza, és mégis csak a század
végével kerül a tantárgyak közé, akkor is, csak mint a latin:

alárendeltje ... Greek más made subsidiary to Latin, a language
fór the fém, nőt fór the many. [Ballard, 203.] A módszer olyan
volt, mint a latinban: L ily nyelvtanának itt Camden ,,Greek
Grammar‘‘-je felelt meg; Aisopos meséin és az U j Testamentu
mon kívül azonban csak keveset olvastak, Homeros-, XenophonSophoklesből. így a tanulók tudása csak kevésre rúghatott.
A n g o l t egyáltalán nem tanítottak. „Adottnak tételezték
fel, hogy amikor a tanuló iskolába jön, elég jól beszél angolul
ahhoz, hogy könnyen érintkezhessék tanáraival és társaival.
Azonban még csak kísérletet sem tettek anyanyelvi tudásának
fejlesztésére, . . . sőt tilalmazták saját nyelvének haszná
latát, nehogy a latin szén ved jen.“ [Adams, 38.] Mulcaster szava pusztában elhangzó szó volt, amelynek csak a
legújabb időkben támadt visszhangja. A francia maga is csak
különóraként maradhatott meg egyik-másik exkluzívabb public school tantervében. [Lásd Staunton: The great Schools of
England. London, 1865. 413. o.].
Ugyanígy elhanyagolták a reáliákat is. Természetrajz, föld
rajz, fizika, matematika egyáltalán nem szerepelnek a tan
tervben. Ezzel szemben a retorika, az államférfiak és az ud
varoncok, a Gouvernour-ok és a Courtier-ek tudománya dia
dalmasan vonult be a rendes tárgyak közé. Egyre-másra íród
tak az újabb retorika-könyvek [igen híres volt Sysenbrotus:
Epitome Troporum, Stowe, 186.), és meggyökeresedett az angol
iskolában a beszédművészet ápolásának tradíciója, mely mainapság a Debating Society-hen jut kifejezésre.
Mindent egybevetve, azt állíthatjuk tehát, hogy a kor is
kolái az értelemmel meglehetősen mostohán bántak, csak kis
mértékben fejlesztették, és akkor is kizárólag egy irányban. Kis
túlzással azt állíthatnék, hogy latinon kívül mást nem is ta
nultak, mert hiszen a retorika is latin nyelvű volt. Ez az egy
oldalúság aztán még sokáig befolyásolta az angol középiskola
tantervének összeállítását.
J e l l e m n e v e l é s . A renaissance theorétikusai új célt állítot
tak a jellemnevelés elé, a gentleman-1, de nem gondoskodtak új
eszközökről, melyeknek segítségével az iskola ezt a célt elér
hette volna. Egyszerűen tovább alkalmazták a középkortól
örökölt eszközöket és abban a hitben voltak, hogy az elegendő.
Szigorú fegyelmet tartottak, főleg a vessző segítségével, sőt,
nemcsak fegyelmezési, de tanulásra serkentő eszközként is
használták a verést, [corporal punishment continued to be used
nőt only as a correctioe fór évii, bút as the chief incentioe to
study. Monroe, 385.] amit meg lehet érteni, ha figyelembe veszszük azt, hogy a tananyag spontán lelkesedést nem igen kelt
hetett. Voltak, akik rendszeresen visszatérő időközökben verték
a gyermekeket, mert így akarták elérni, hogy hozzáedződje27
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nek a fájdalmakhoz (!). Rendesen péntek volt az a nap, amikor
a gyermekek a csupasz hátsójukra kapták a botot. [Lásd King
Lear, I. 4. .. . fór rvhom thou gapest them the rod, and úttest
dorvn thine omn breeches .../, és hogy ez az eljárás nem volt
valami nagyon kíméletes, azt bizonyítják a feljegyzések, me
lyek szerint tanulókat véresre is vertek. Ballard, későbbi idő
ről szólva, védelmébe veszi a verés bajnokait, [Ballard, 8.[
és némi igazságot nem lehet tőle elvitatni. Azonban ez mind
nem változtat a tényen, hogy az eszköz célt tévesztett; nem
javított a fiúkon semmit, csak rontott, legtöbbször nem ne
velt, csak elvadította a szenvedő félt az iskolától. Ebben a
korban az iskola gyűlölete majdnem általános. [Lásd pl. Romeo
and Juliét II. 2. Lőve goes torvards lőve, as schoolboys from
íheir books. Bút lőve from lőve, torvards school rviih heavy
looks.] A gyűlölet tárgyai elsősorban a kegyetlen tanárok, de
kijut belőle a prefektusoknak is, akik egyre több oldalról kel
lemetlenkednek a kisebb diákoknak. Az eton-i praepostor-ok pl.
megvizsgálják az arcok és kezek tisztaságát, ellenőrzik a későnjövőket, sorakoztatnak, vezényelnek és aki bármiben nem en
gedelmeskedik, azonnal a mester elé utalják, aki aztán a vég
zetes pénteki napon sommásan elintézi őket. [Darwin, 10.|
így aztán, ha valami egyáltalán ellensúlyozni tudta az iskolai
életnek ezt a keménységét, az csak a sport meg a játék lehe
tett, meg az a közösségi szellem, amely már ekkor kezdett ki
alakulni az angol iskolákban. [Dressler, 52.] És szerencsére, már
ekkor is akadtak nevelők, akik puszta egyéniségükkel is meg
tudták fegyelmezni tanítványaikat s élő példájukkal nevelőleg hatottak. Igaz, hogy ezek kevesen voltak és az iskolák legnagyobbrészben írott malaszt maradt Erasmus és Colét, Ascham
és Elyot követelése, a szelíd, emberséges bánásmód és a jel
lemnek kényszerítő eszközök nélkül, önmagától való k ifej
lesztése.
4. összefoglalás.
A renaissance középiskolája, ha névleg az egyház vezetése
alatt marad is, valójában az államhatalom keze alá kerül. Az
internátusi rendszer fennmarad, de a szociális összetételben el
tolódás áll be, a gazdagabb néprétegek javára. Nemzeti irá
nyát, jellem nevelő célzatát megtartja de a középkor lovagesz
ményéhez, (jó modor, sport) hozzáfűzi még a humanisták jó 
tulajdonságait, a klasszikusok ismeretét is. Célja és ideálja a
gentleman, akit pl. Sir Philip Sidney testesít meg. Nevelésben
és oktatásban egyaránt legfőbb eszköz a kényszerítés.
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ül. A Stuart-század.
1. Az új világszemlélet. (Puritánság és racionalizmus.)
Mint említettük, a Tudorok egyirányba terelték a ntmzeti energia szanaszét tartó erőkomponenseit és olyan abszo
lút monarchiát teremtettek, amilyen nem volt sem azelőtt, sem
azóta angol földön. Azonban a 17. században felébredt raci
onalista gondolkodás lassan kikezdi az „Isten kegyelméből való
királyság*1 fogalmát, kétségbevonja beavatkozási jogát az élet
minden területére és kezdi széjjelválasztani azt, amit V IIL
Henrik és Erzsébet egyesítettek. A centripetális irányú puri
tánság egyidőre megakasztja ezt a folyamatot: a király he
lyett Istent, az állam helyett az egyházat teszi meg az élet
céljává és ennek rendeli alá az összes életnyilvánulásokat.
Csakhogy a hit sem tud megállani az értelemmel szemben és
a század második felének története nem egyéb, mint a poli
tikai, vallási és gazdasági komponensek különválásának történefe.
A puritán világnézet, mely politikában épp úgy hat, mint
a vallásban és a gazdasági élet területén, Tyndale Bibliájá
ból indul ki. Ez a nagyszerű könyv egy emberöltő alatt, (kö
rülbelül Shakespeare idejében, 1564— 1616) átformálta az an
gol népet. Erzsébet kényszeríthette a hitszónokokat, hogy az
ő eszméit hirdessék a szószékről, vagy ha éppen túl gerince
sek voltak, elhallgattathatta őket. De a Biblia prófétáit, a ke
gyelem, az igazság és az igazságosság hirdetői? nem hallgattat
hatta el! Ezek szabadon hirdethették Isten igéit és olyan ha
tással voltak az angol népre, hogy — még három évszáza táv
latából is — csodálattal töltik el az embert. Ezek a próféták
minden vonatkozásban átformálták a szellemi életet és hatá
suk mind a mai napig tart.
A politikában a puritánság célja Isten földi országának
megvalósítása. Szerinte az állam legfőbb feladata az egyház
erkölcsi és vallási törekvéseinek biztosítása; az angol nép Is
ten választott népe, az ő akaratának eszköze. Ilyen alapon áll
va, természetes, hogy a puritán politika és annak legfőbb ex
ponensek, a parlament, a legélesebben szembehelyezkedik a ki
rályi önkénnyel és hogy a Stuart-század a király és
a parlament harca. |Somervcll, 46.] I. Jakab (James) ab
szolutisztikus velleitásokkal kezdi uralmát, de a parlament,
melynek többsége már puritán, fokozatosan töri le a ki29

rályi ambíciót. Kezében van a hatalmas fegyver, a Right of
Taxation; nélküle nem lehet törvényesen adókat kivetni! Hiá
ba oszlatja fel James 1614-ben a Házat, hiába uralkodik 7
évig parlament nélkül, egyedül kegyencére, George Villiers,
Marquis of Buckingham-re támaszkodva. Amikor háborús ve
szedelmek állanak küszöbön, csak kénytelen újra a parlament
hez fordulni, mely egyre újabb jogokat szerez. James utódja, I.
Károly, akiben csodálatosan egyesült a kifelé való gyengeség
a befelé, az ország felé mutatott makacssággal, már bele kell,
hogy egyezzék a „Petition of Rights“-ba, mely megvédi a pol
gárt jogtalan bcbörtönöztetéstől, megadóztatástól, erőszakos besorozástól és a királyi önkény több kisebb-nagyobb túlkapá
sától. Az 1649-ben összeülő Long Parliament puritán vezérei
kifejtik és a képviselőkkel elfogadtatják a népfelség tanát. Ha
tározatot hoznak, melvek értelmében az alkotmányos tényezők
sorrendje: í. alsóház, 2. felsőház, 3. király! Kimondják:
. hogy
Isten után a nép tekintendő minden igazságos hatalom kút
fejének; a parlament, melyet a nép választott, s mely azt kép
viseli, a legfőbb hatalom a nemzet életében.1* [Green, 535.] A va
lóságban azonban ez a legfőbb hatalom Cromwell és az általa
megszervezett puritán hadsereg kezébe kerül. Amikor a par
lament visszahökken az új tan logikus véggondolásától, ami
kor ki akar békiilni a királlyal, a hadsereg bevonul a fővá
rosba, 140 képviselőt kizárat és a maradék csonka parlament
tel halálra ítélteti a királyt. (1649.) Amikor pedig a „ Rump
a megmaradt képviselők parlamentje sem egészen a hadsereg
puritán elvei szerint óhajtja lerakni az új állam, a Commonmealth alapjait, Cromwell egyszerűen berendel egy szakasz
szürkeruhás, sziirkeharisnyás puritán muskétást és véget vet
az ,,üres fecsegésnek**. Anglia szerencséjére Cromwell nem kö
zönséges tirannus, katonái pedig egytől-egyig puritánok, akik
legjobb meggyőződésük szerint a köz érdekében használják fel
hatalmukat és így sokat alkotnak. Azonban az új uralom ön
magát emészti fel: saját törvénytelensége tudatában egyre
újabb parlamentekkel kísérletezik, míg végre teljesen lejáratja
magát a nép előtt. Cromwell halála után a nép majdnem egy
hangú lelkesedéssel tér vissza a régi királysághoz.
A vallási téren a puritánizmus középútat tart az angli
kánizmus és a presbiteriánizmus merev formái között. Az ang
likánizmus episkopális, az egész életet átfogó, lépcsőzetesen kié
pített szervezet. Szigorú szemmel vizsgálja az egyén politikai,
vallási és gazdasági lépéseit és mindenkit belekényszerít a kö
zös taktusba. |Fehr, 118.] A presbiteriánizmus rendszere ellen
ben azon a feltevésen nyugszik, hogy az emberi cselekvés tör
vényei, akár politikai, akár vallási, akár bármilyen más cse
lekvésről legyen is szó, a Szentírásban vannak lefektetve és
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csak a Szent írásban! Elveti a püspöki rendszert és a presbi
tereket teszi meg vallási vezetőivé. A predesztinációt hirdeti,
aminek eredményeként az egyén lassan, gyanakodva vissza
vonul a világtól és boldogságát önmagában és Istenben ke
resi ... A puritánizmus megpróbálja magáévá tenni a predesz
tinációt, de legkiválóbb szellemei, Baxter és Milton sem tud
ják a belső ellentéteket kiegyenlíteni. Ennek következtében az
igazi puritán egyrészt nem téveszti szem elől a valóságot, más
részt az élő kereszténységre, más szekták iránti türelemre, és
általában az életformák és a ruházat egyszerűsítésére törek
szik. Ezáltal a törekvések által lesz a puritánság egyre újabb
és újabb reformok elindítójává, de mindamellett inkább világ
nézet marad, mint vallás és mindig megtalálja az útat yissza
az államegyházhoz. [Felír, 121.]
A gazdasági életben a puritánizmus nem tudja azt a kez
deményező szerepet betölteni, amit a politikában és vallásban.
A helyzet t. i. az, hogy a Tudor-század hatalmas fejlődése
megszüntette a feudális gazdasági rendet és kifejlesztette a ke
reskedői gondolkodást, mely már nem áll magasabb elvek szol
gálatában, hanem egoista sikerekre törekszik. A Stuart-század
pedig most mindazoknak a korlátoknak lerombolását kívánja,
melyek az ilyen sikerek útját állják, vagy állhatnák. Le az
adótilalommal, ha miatta az üzlet szenvedne! De le a katholicizmus szegénységi ideáljával is, és a vallási türelmetlenség
gel is, mely utóbbi megnehezítené a kereskedelmet egy sereg
más néppel! Az így gondolkodó emberek a puritánizmusban
találják meg azokat az erényeket, amelyek az ő céljaiknak
legjobban megfelelnek, a kötelességtudást, szorgalmat, mérték
letességet, takarékosságot, és ezért a maguk vallásának fogad
ják el. A puritán theológia pedig megadja a dogmatikus meg
alapozást: az embernek kettős hivatása van, szellemi és világi.
Szellemi hivatása Isten dicsőségének emelése, ezt azonban csak
akkor töltheti be, ha világi hivatásának is megfelel. Tehát, ha
az ember nem áll Isten közvetlen szolgálatában, ha nem imád
kozik, szentelje magát teljesen és egészen világi mesterségének.
Sőt, a puritán theológus még tovább is megv: a gazdagodás,
szerinte, az elhivatottság külső jele, és mint ilyen, nem az ön
fenntartás parancsának teljesítése, hanem vallásos és hazafias
kötelesség! Azt hisszük, nem kell hosszasabban fejtegetnünk,
hogy a vallás jóváhagyása milyen hatalmas lendületet adott
a kor gazdasági életének. A szakadatlan munka parancsa, a
luxus és a nyugalom eltiltása nem csak a tőke szaporítását,
de annak azonnali újabb befektetését is követeli és így nagy
fellendülésnek válik elindítójává.
Miután végigkísértük a puritán világnézetet a kultúra egyes
területein hátra van még az új embertípus megrajzolása. A
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korai puritán egyáltalán nem komor fanatikus, a vallási ér
deklődés egészen jól megfér benne az erzsébeti kultúra elegán
sabb oldalaival, a szépség szeretetével, a művészetek pártolásá
val és a könnyed, szellemes társalgással. Később aztán érezteti
hutását a puritán tanítás a „féltékeny Istenről". God is jealous
of ümj superstition, thai más his due, jealous of the distraction
and frioolity, mhich robbed him of the entire devotion of mán
to his service, — így tanítják. [Green, 568.] így a későbbi, az
igazi puritán ember nem törődik a világ hiúságaival. Nem jár
színházba, nem látogatja a medveviadalokat, sőt elfordul a sok
régi, kedves szokástól, amelyek Erzsébet Angliáját még „merry
old England“-dé tették. Számára nincsen többé maypole-dance,
az ő házát nem díszíti karácsonykor a bodza és a borostyán,
ő nem táncol a falusi réteken, mert mindez vagy babona, vagy
hiúság! A nagyfokú introvertáltság és az állandó törekvés az
önuralomra szófukarrá és kedélytelenné teszik. A legfőbb Aka
rat igájába való hajlás pedig idővel megrontja ítélőképességét,
ami világi dolgokat illet. Ez a világtól való elvonatkozottság
teszi aztán lehetetlenné a tiszta puritán típus nagyvonalúvá
való fejlődését. Az alkotó-puritán puritánizmusa vagy költői
elemekkel kevert, mint Milton-é, vagy mint pl. Bunyan eseté
ben, nagyfokú prófétai és nevelői hajlandóság, extrovertáltság
folytán szabadul a szűk kalodából, melybe a puritánizmus
zarta volna. Az ilyen „kevert típusok" száma azonban igen
nagy és erős érvet szolgáltat az egész világnézet konstruktív
jellege mellett.
A puritán uralom utolsó évei megmutatták, hogy a gondo
lat két téren is eltévesztette a célját: a fiatal nemzedék, ame
lyik a Tudor zsarnokságot csak történelemből ismerte, nem
oszthatta apáival azt a politikát, amellyel azok a monarchia
ellen harcoltak, hanem inkább kezdte megútálni az állandó
bizonytalanságot, sőt anarchiát. A vallásos lelkesedés pedig
olyannyira felfokozódott a puritánság első évtizedeiben, hogy
reakciója támadt! Kezdett „kimenni a divatból" és még olyan
közfigyelemnek kitett személyek is, mint például Cromwell
két fia, nem átallották nyílt vallástalanságban élni. íg y a kí
sérlet, mely szellemi eredményeket materiális erő alkalmazá
sával akart elérni, határozottan és kimondottan megbukott.
G rom véli maga is jól látta ezt, [Green, 570.] csakhogy fantáziótlan, a realitáshoz kötött intellektusa nem tudta megérteni
a valóságos okot. Meglátta, hogy a vidéki gentleman-t elidegení
tette az új deszpotizmus, meglátta, hogy az erkölcsös polgárt
megdöbbentette az új hipokrízis, de nem látta meg, hogy a
lelkek legmélyén új szellem formálja már az embereket, nem
hallotta meg, hogy a kor jelszava nem „ faith“ többé, hanem
, reason“, nem „hit", hanem „értelem".
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Franeis Bacon még a század elején megvetette ennek a
szellemnek alapját. „Nóvum Organon"-jáhan lefektetett taní
tása, mely szerint minden tudománynak induktív úton nyert,
és kísérletileg igazolt tapasztalaton kell alapulnia, kezdetét je
lenti az új angol tudományos gondolkodásnak. Megindul a
kutatás. Gilbert felfedezi a földmágnesességet, Harvey a vér
keringést. Megalakul a „Láthatatlan Kollégium1', a ,,Royal Sociely“ őse. Thomas Hobbes mathematikaként kezelj a filozó
fiát és hirdeti, hogy minden megismerés érzéki természetű. „De
Cioe“~, (1642), és „Lepiathan“-já bán (1651) kifejti társadalom
elméletét. Szerinte az emberek természetes állapota a „bellum
omnium contra omnes“, ebből a harcból menekülnek az embe
rek, amikor hatalmukat feltétel nélkül egy embernek adják át.
így végződik a természetes állapot és keletkezik a polgári ál
lam a maga kétoldali kötöttségeivel. Ez a kutatószellem és az
eredményeként létrejövő társadalom-elmélet azonban mind
addig háttérben marad, míg 1660-ban a restauráció el nem
tünteti a régi korlátokat.
A restauráció roppant változásokat hozott Angliának.
„Mindazt, ami nemes és jó volt a puritánságban, elsöpörte
a kicsinyességgel és zsarnoksággal együtt a nemzet gyűlö
lete." |Green, 568.] A politikai helyzet olyan volt, mint 50 év
vel ezelőtt: visszajött a monarchia, azzal a különbséggel, hogy
az abszolutisztikus törekvések egyik féke, a puritánság, gyű
löletessé lett a nép előtt, a másik pedig, az alkotmányos sza
badság, hitelét vesztette a polgárháború folyamán. Azonban
Hobbes tanítása az államhatalom eredetéről átjárta már a gon
dolkodó rétegeket, amelyek a Parlamentben összegyűlve kép
viselték a nemzet érdekeit és ísrv a Ház mór az első loyális
demonstrációkkal egyidőben megkezdi akaratának legfőbb ha
tidommá való tételét. Megszüntetik a király gyámkodási jogát,
amivel eddig hathatósan befolyásolhatta a vidéki nemességet.
A király katholikus tendenciájának ellensúlyozására megsza
vazza a „Test A ct“-et, (1673), mely minden állami alkalmazot
tól hűségeskiit követelt, a transszubsztanciáció megtagadását
és az oltári szentségnek angol ritus szerint való felvételét; így
elanglikanizólják az egész állami szolgálatot. A „Habeas Corpus A ct“ biztosítja a személyes szabadságot, senkit sem lehet
bebörtönözni bírósági végzés nélkül. II. Károly is ügyes poli
tikus, aki először vesztegetésekkel, majd hózelnapolásokkal és
„irányított választásokkal" küzd. jSomervell, 50.] Ashley Coo
per, Earl of Shaftesbury, a parlament legbefolyásosabb tagja,
egy állítólagos katholikus összeesküvés rémképével három éven
keresztül izgatja az országot, és törvényt hoz, amely kizárja
Károly fivérét, és utódait a trónutódlásból. (Exclusion Bili,
1679.) Ezzel azonban túllő a célon: Károly a nép igazságérzeté33

hez fordul, mindenki melléje áll, és Shaftesbury számkivetés
ben hal meg Hollandiában. A királyi hatalom pillanatnyilag fö
lébe kerekedik a parlamentnek, de Károly meghal, utóda Ja
mes vérrel-vassal akarja biztosítani uralmát, és teljesen egye
dül marad. The peerage, the gentry, the bishops, the clergy,
the Unioersities, every larvyer, epery trader, every farmer stood
aloof of hím. His very soldiers forsook him. jGreen, 641.] (Az
eredmény a Gloriou-s Reoolution, és Orániai Vilmosnak és Má
riának közös uralma. Az új uralkodók (és utánuk utódaik is!)
pedig, minthogy trónjukat a parlamentnek köszönhetik, nem
Isten kegyelméből való uralkodók többé, hanem az állam első
tisztviselői. (B ili of Rights, 1689.) Ez a vége a nagy politikai
küzdelemnek.
A vallás ismét a régi anglikán alapra tért vissza. A püspö
kök ismét visszanyerték régi befolyásukat. Az Act of Uniformity megújítása minden közös istentiszteletet a Prayer Book
használatához kötött, minden paptól az államegyház tanaiba
való feltétlen beleegyezést kívánt és így halálos csapást mért
a puritánizmusra, mint vallásra. Ennek a törvénynek a betűje
értelmében 1662 Szt. Bertalan napján 2000 lelkészt űznek ki a
paróchiájából. De az üldözés csak megerősítette a nonkonfor
mista szektákat, amelyek közös frontban tömörültek és idővel
kicsikarták a Toleration Acf-et, mely a katholikusok kivételé
vel minden szektának biztosította a szabad vallásgyakorlatot.
!James trónralépésekor ünnepélyesen megfogadta az államegy
ház védelmét, de egyetlen törekvése a katholicizmus helyre
állítása volt. Ennek viszont ellenszegült a kor szelleme, mely
babonának bélyegezte a katholikus szokások egy részét és az
értelem nevében kívánta az önálló kutatás és szabad kritika
jogát a hit tételeivel szemben is. Ezért Orániai Vilmossal és
Máriával az anglikán egyház újból teljes diadalra jutott.
Mint említettük, a puritán világnézet, mely a munkát és a
vagyongyűjtést vallásos és hazafias kötelességíré tette, erős len
dületet adott az iparnak és kereskedelmnek. Ezzel azonban a
civilizációs bázis jódarabbal eltolódik ezek felé a gazdasági
ágak felé. A század végével ez a folyamat még nem zárul le, és
a kereskedelmi civilizáció még mindig csak kifejlődőben van.
1688-ban Angliának kb. 5 és fél millió lakosa van, akik közül
több, mint három millió az agrárérdekek szolgálatában áll,
(ezt egy és félmillió mezőgazdasági munkás ideszámításával ért
jük.) Az ipar és kereskedelem együttvéve csak egy és három
negyedmillió embert köt le, (a többi hivatalnok és intellektuá
lis pályán mozgó ember.). Azonban ez a nem egészen két mil
liós kisebbség most is döntő szóval szól bele a nemzet életének
irányításába •
..........................
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2. A k o r és a z is k o la .

A 17. század iskolája éppen úgy névleges állami ellenőr
zés alatt álló magánintézmény marad, mint a renaissance-iskola.
A puritán tirannis az államot helyezi az élet közepébe, az állam
szolgálatára való nevelést tartja a legfontosabb feladatnak,
flásd pl. Milton: On Education. 1644 . és James Harrington:
Oceana, 1636. megfelelő részleteit. Idézi: Meissner, 11.) és ezért
igyekszik valóságos befolyást szerezni. A felügyelet gyakorlása
eddig az egyházon keresztül történt. „A z 1604-es Kánonok a ne
velés ellenőrzését az egyház kezébe tették le. Tanító nem ta
níthatott nyilvános iskolában, sőt még magánházban sem, csak
ha egyházi hatóság engedélyezte.” [Dobbs, 94.] A puritánok
azonban változtatni akarnak a helyzeten; ők közvetlenül
állami kézbe szeretnék venni a középiskolai nevelést és 1641től kezdve, amikor az elkobzott egyházi javak bőséges rendel
kezési alapot adnak a parlament kezébe, állandóan szőnyegen
van az államtól fenntartott középiskola terve. „Bizonyítékunk
van arra, hogy ez a tárgy érdekelte a törvényhozást .. . és fon
tos rendszabályokat vittek keresztül ... A „Propagation A ct“
biztosokat nevezett ki 1649-ben a welszi iskolarendszer meg
szervezésére . . . 1653-ban a parlament bizottságot küldött ki a
nevelés előmozdítására, mely a közélet legkimagaslóbb szemé
lyiségeit foglalta magában. Mégis az összeredmény csak csekély
volt .. . és a politikai reakció elsöpörte a jószándékokat is.“
JDobbs, 86.] Ez a reakció az „Act of Edulation“ (1662)
intézkedéseiben nyilvánult meg, mely a nevelést ismét az
egyház monopóliumává tette. Az iskolákról való gondos
kodás pedig továbbra is önkéntes vállalkozók feladata ma
radt, akik továbbra is fenntartották, sőt tovább fejlesztet
ték a múlt században már kialakult antidemokratikus tradí
ciókat. Volt még egy pár alapítványi iskola, amelyek szegénye
ket is felvettek, de ezek is élesen elkülönítették a szegényeket
a jómódúnktól. [Dobbs, 84.] A középiskola általában már nem
volt a poor scholar szellemi nevelésének eszköze, hanem az
előkelő gentleman fiának tartózkodási helye. A gentleman
osztály konzervativizmusa pedig egyrészt a kor szellemi áram
lataitól való távolmaradást kívánja meg, másrészt pedig a ne
velés kiemelését a tanítás rovására. (Amint azt már Elyot,
Ascham, Peacham műveiben láttuk.) Már Erzsébet uralmának
iskoláiban is inkább csak nevelődtek, mint tanultak a növen
dékek, de a Stuart-korszak iskolája messze túltesz rajta ezen a
téren és a század végére százszázalékos nevelőiskolává válik.
IMeissner, 2.]
A nevelés eszményének alapja mindig az angol és a gentle
man marad. Dér methodische Rigorismus des ausgepragten
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Puritanizmus hat meder in dér S c h u ln o c h in dér Adelserziehung die Oberhand bekommen können. Klassicismus und \Chinalry marén in beiden zu slark ausgepragt, dass sie sich dwch
den Puritanismus hiitten verdrangen lassen, — állapítja meg
Dressler, 90. De már a klasszikusok iránti érdeklődés koránt
sem a régi, a puritánság először ellenségeként kezeli az antik
pogányságot és elutasítja; később is csak puszta eszközértékét
tulajdonít neki, bizonyos életnézet kikristályosításához hasz
nálja, |Meissner, 102.] nem pedig az egész egyéniség harmo
nikus kifejtésére. A pedagógia-elméletben a Coinenius-felfogás
lesz uralkodóvá. Comenius 1641-ben járt is — állítólag a par
lament meghívásából — Angliában és pedagógiai munkái ezídőben már széles körben el voltak terjedve. Szerinte a neve
lési ideálban a klasszikusok mellett nagy szerepe jut a többi
tudományoknak is ... denn *ie tragen allé Keime des göttlichen in sich und menti mán zu Gott kommen mill, kann imám
es nicht unter Ausschaltung des Diesseits, sondern nur durch
seine stiirkste Bejahung. |Meissner, 200.] így az oktatás terén
az összes tudományok egyforma ápolása, a pansophia l e n n e
a puritánság eljárása is! Milton az általa tervezett nagy internátusokban a latin és görög mellé egyenrangúnak állítja oda
a mathematikát és a természettudományt. Alkalomadtán még
halászok, vadászok, kertészek és matrózok meghívását is fon
tosnak tartja, hogy azok megadhassák a kellő szakoktatást ...
W. Petty pedig órajavítást, üvegfestést, hangszerkészítést akar
tárniitatni. (The Adpice of William Petty to Sámuel Hartlib
fór the Adoance of somé particular Parts of Learning. 1647.)
Csakhogy az iskola elefántcsonttornya egyre kívülebb esik az
élet hullámverésén, csak a legnagyobb viharok tudják megmoz
gatni, a kisebb hullámok el sem érnek hozzá. így nincsen
semmi hatással sem a pansophia, sem a racionalizmus egész
felfogása. Ez a racionalizmus természettudományi alapon állva,
a tényeket önmagukért akarja megismerni, ideálja nem az em
ber kialakítása a tények által, hanem maga a tény. Ez a ténykultusz egyrészt nem felel meg az egykorú puritánizmus fel
fogásának, másrészt pedig egyenesen poláris ellentétbe kerül
a humanizmussal, mely a tiszta énkultuszban csendül ki. A
racionalista pedagógusok szerint a nevelés elsősorban az érte
lem kiművelése, a dolgok megismerése által. (Láthatjuk Platón
befolyását!) De az iskola csak annyiban reagál, hogy a latin
auktorokat itt-ott ti természettudományi világkép kimélyíté
sére is felhasználja. |Meissner, 202—204.] A z egész racionalista
irányt összefoglaló mű, John Locke: „Somé Thoughts concerning
Education“-je az iskolákra magukra semmi hatással nincs.
[Dressler, 116— 17.] ... in England fanden Lockes Ansichten
sehr ménig Gegenliebe, Weder die aus utilitaristischer EinsteU
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lung betonte Forderung nach lebensmichtigen Bildungsfdchern,
Geschichte, Geographie, Staatskunde unter Vermerfung alles
•ausschliesslich klassischen Bildungsstrebens, noch die aus kationalistischer Einstellung folgende stete Appellation an dié
Vernunft, unter Vermerfung aller harten Zucht und őden Einpaukerei, noch die aus deistischer Einstellung geforderte feine
philosophische Religion unter Vermerfung alles leeren, systemetischen Bibeldurchlesens, konnten in dem englischen Érziehungsmesen E ingang finden. Die englischen Erzieher sehen aIs
ihr Erziehungsideal den „Gouoernour" Elyots vor Augen. Ha
tása inkább a kontinensen nyilvánult meg, ahol sok elgondolása,
pl. a testi nevelés előtérbe állítása nóvumként hatott. Volt
alkalmunk meggyőződni arról, hogy ez semiesetre sem lehetett
újdonság Angliában, az ottani testnevelés évszázados hagyo
mányai mellett.
3. A nevelési gyakorlat.
T e s t i n e v e l é s . Ennek az iránya az individuális sport
ágaktól a kollektivek felé mutat. Egyre kevesebb említés tör
ténik azokról a kezdetleges atlétikai ágakról, amelyeket már
említhettünk. (I. fej. 3.)
Az olyan játékok is, melyben az
egyén többé-kevésbbé egyedül játszik, mint pl. a tenisz, szin
tén csak nehezen hódítanak teret. [Meissner, 189.] Eton-ben
vívnak, Shrewsbury-ben és másutt futóversenyeken vesznek
részt a diákok, de mindez inkább elszigetelt jelenség. Ellenben
a futball és a ériekét, melyek a játékost kiemelik izoláltságá
ból és egy nagyobb egység tagjává teszik, általánosan elter
jedve, roppant népszerűségre tesznek szert. Igaz, hogy a kor
felfogása szerint mind a kettő erősen durva, vulgáris játék.
[Lear pl. így szidja Oswaldot, — King Lear, I. 4. — you base
football-player.] Iskolai, sőt világi törvények is egyaránt tilt
ják a játékot és büntetik a játékost. Az etoni ,,Rules fór
S c h o l a r s 1646-os és 1660-as kiadásai egyaránt eltiltják, hogy
egy héten egy délutánnál többet játékkal töltsenek el. [Dressler,
87.] V III. Henrik és Erzsébet szigorú törvényeket hoznak a
futball ellen, melyek részben a 18. századig is fennmaradnak,
[Meissner, 186.] de a gyermekek túlteszik magukat ezeken és
kényszerítik az iskolákat, a két nagy játék intézményesítésére.
A fentemlített Rules már felvigyázókat rendel ki, ezek a mos
tani Captain of Football és a Captain of Őrieket ősei. Időjártá
val kialakult a futball két fő faja, a rugby és association, meg
állapítják a szabályokat és egyre közelebb jutnak a hivatalos
megismeréshez, mely később a public school életelemévé teszi
a sport különböző fajait.
É r t e l m i n e v e l é s . Hogyha a renaissance-szellem kitilotta
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az iskolából a Bibliát és megszüntette a vallásoktatást, a puritán
szellem, mely mint tutijuk, teljes egészében a Biblia terméke,
annál nagyobb intenzitással hozta vissza mind a kettőt. A z
említett „Canons of 1604“ hivatalosan elismerik a Bibliát, mint
tankönyvet és az iskolás fiú a napi áhítatok, a rendszeresített
istentiszteletek, de a latin és görög nyelv tanulása közben is
folyton a Bibliát hallja, azt olvassa és fordítja. Locke maga ta
núsíthatja, hogy az o iskolás évei' alatt, (1646—52.) több volt
Westminsterben a szentbeszéd és az ima, mint valaha. (Fox
Bourne: Life of John Locke. Idézi: Dressler, 84.) Minden szom
baton és vasárnap katekizmus óráik vannak; még az ábécés
könyvek is kis katekizmusokkal vannak egybekötve, úgyhogy
a gyermek egész értelmi nevelését átfogja a vallás. A helyzet
a restaurációval sem igen változik, mert hiszen az iskola épp
úgy az egyház kezében marad, mint azelőtt; most is sokat kell
olvasni a Bibliát és pedig az eredeti nyelven. [Meissner, 104.]
Ettől az időtől kezdve egészen napjainkig a public school-ok
maradtak a biblikus szellem „bevehetetlen fellegvárai".
A latin nvelv tanítása sem sokat változik, csak éppen célja
más; nem kizárólag a klasszikus irodalom és így az ember
megismerésének szolgálatában áll, hanem (mint láttuk), hol
etikai, hol természettudományi, hol történeti ismeretek közve
títésére szolgál. A humanizmus befolyásának csökkenésével a
latin megszűnik univerzálisan beszélt nyelv lenni. Most már
nem használják többé oly mértékben, mint azelőtt, még nem
zetközi relációban sem. Ezért az iskola feladata nem egy, már
meglévő beszédkészség elmélyítése és tudatosítása a nyelvtan
segítségével, hanem éppen a b e s z é d-készség megteremtése.
A „ Colloquia“ műfajában Castellion és Corderius moder
nebb, ügyesebb alkotásai váltják fel Erasmus és Yives köny
veit. Ezek nemcsak puszta nyelvkönyvek voltak, hanem sok
tárgyi tudást is nyújtottak. Die Colloquia bildeten ja in den
Schulen jener Zeit das einzige Lehrbuch, welches '.den Lehrern
reiche und einzige Gelegenheit gab, die Schiller mit dem b'ie
umgebenden Leben bekannt zu machen. [Dressler, 79.] Nép
szerűségük példa nélkül áll egész Európában. Corderius „Col
loquia"-jából 96 kiadás jelent meg ... Ezzel szemben kissé hát
térbe szorulnak a 16. század kedves diákelőadásai, mert hiszen
a pogány auktorokat nem szívlelik és így az egyetlen alkalmas
könyv Cornelius Schonaeus ,,Terentius Christianus“-&. A nyelv
tan mindenható voltába vetett hit meginog, de nem dől meg.
Petty, Milton, Dury, Hartlib erős támadásokat intéznek a Lilyféle „Authorized Grammar" ellen. Dr. Joseph Webbe petíció
val fordul a parlamenthez, (1623) melyben kéri a nyelvtan
tanításának törvénnyel való eltiltását! De a parlament sokkal
inkább el van foglalva politikával, semhogy pedagógiai részlet
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kérdésekkel törődhetne és így a petíciót ,,ad acta“ teszik, a
nyelvtani háborúság, a grammal• mar pedig dühöng tovább. A
végeredmény, tudjuk, hogy a nyelvtan megtartása lesz: Lily
grammatikája olyan fontos tényezője marad a latin oktatásnak,
mint azelőtt; sem a fogalmazási mintagyűjtemények, sem a
prozódiák, sőt még maguk az auktorok sem közelítik meg fon
tosságra. A fogalmazást erősen gyakorolják, a verstanulás és
a levélírás is fontos szerepet kapnak a módszerben, azonban
az olvasás és fordítás, — különösen a klasszikus, pogány auk
toroké, — erősen visszamarad. Gyorsabban olvasnak, és töb
bet, mint eddig; de felületesebben. Hoole szerint 1660-ban egy
néhány keresztény szerzőn kívül a következőket olvasták:
Cato (1. oszt.), Caesar és Ovidius (II. és III. oszt.), Terentius
és Tullius (IV. oszt), Sallustius, Tacitus, Vergilius (V. oszt). Ho
ratius, Juvenalis, Plinius, Martialis, Quintilianus, Seneca, Lucanus, Plautus (VI. oszt). Olyan mennyiség ez, amit csak kivo
natosan és részletekbe nem menő olvasás segítségével lehet el
intézni. Olvasás közben segítségül hívják az egyes kommen
tárokat, és a szótárakat is, amelyek ezidőben egyre nagyobb
számban jelennek meg a könyvpiacon. [Dressler, 83.] Mindent
egybevetve, nem hiányzik a korban a latinnal való foglalkozás,
csak a klasszikus szellembe való beleélésben van a hiba.
A g ö r ö g és h é b e r nyelv tanítása nagy lendületet vesz
a puritánság hatására. A tankönyv mindkettőben a Biblia, gö
rögben az Ujtestamentom, héberben a zsoltárok. Camden
,.Greek Grammar“-je megtartja uralmát, a hébert illetőleg Buxtorf ,,Epitome“-ja az irányadó. Módszerben semmit sem kü
lönböznek a latintól, hűségesen kitartanak vele együtt a renaissance-tól örökölt fogások mellett. Az eredmény persze meg
sem közelíti a latinban elértet, de a ráfordított időhöz viszo
nyítva egész tisztességesnek mondható. John Evelyn írja, egy
1661-ben Westminster-ben tartott vizsgáról: 1 hearcl such exercises in Latin, Greek, Hebrem and even in Arabic in Theme
and extraordinary perses mith such readiness and miit, as monderfully astonished in such age. (Dressler, 83.]
Angol és francia, természetrajz, földrajz, mathematika és
fizika még mindig nem igen szerepelnek a tantervben. M a t e 
matikát és franciát lehet magánúton tanulni, épp úgy, mint
szépírást, de rendszeres középiskolai oktatásról szó sincsen. An
nál feltűnőbb ez a tény. mert hiszen Mulcaster után sokan hir
dették mór az angol nyelv értékét, |Meissner, 249— 50.] és az
egész korszak az általános természettudományi érdeklődés je
gyében áll. De a reáliák mindamellett az egyetlen g y o r s 
í r á s s a l vannak csak képviselve, mely vagy a korai parlamentárizmus, vagy pediff a prédikációk feljegyzésének szük
ségleteként jelentkezik. Ugyanerre a két indokra vezethető
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vissza a r e t o r i k á n a k tulajdonított nagy fontosság is. A
laikusok kezébe került Bibliamagyarázat kifejezőkészséget kí
vánt, ugyanúgy a parlamenti harcok is. A Commonmealth-et
is a beszélt szó hatalma teremtette meg, új hitet prédikáló
papok mondatai, és az új elvekért síkraszálló Hutchinson,
Hampden, Pym parlamenti beszédei, nem utolsó sorban pedig
Cromwell darabos parlamenti ékesszólása. Azt lehet állítani,
hogy az angol iskola azóta sem fordított oly nagy gondot a
szónoklástanra, mint éppen a 17. században.
Mindent egybevetve, arra a szomorú eredményre kell jut
nunk, hogy a 17. század értelmi nevelése, — a roppant nagy
értelmi fejlődés ellenére, — egyáltalán semmi újat sem hozott.
J e l l e m n é v e lé s . A század theorétikusai nyíltan hirdetik,
hogy alapjában minden ember egyforma és így az ,,inherent
nobüity“ egyáltalán nem olyan fontos, mint a „personal nobibty“. Az igazi gentleman-1 nem születése választja el a többi
emberektől, hanem jó tulajdonságai. (James Cleland: The Institution of a Young Gentleman, 1607. szerint a gentleman de
finíciója: to be mise, affable, temperate, descreet, in all your
actions and conversation. Idézi: Meissner, 139.). Azonban az is
kolai gyakorlat csak nehezen és lassan követi az elméletet az
elpolgáriasodásnak az útján. Sőt vannak public school-ok (pl.
Eton), melyek teljesen nemesi gyermekek növeldéivé lesznek és
ennek megfelelően tűzik ki nevelési céljaikat.
Általában kezd már kialakulni a személyiség tudatos fe j
lesztése; az osztály rendszer, amely a legerősebb egyéni erőfe
szítésre teszi képessé az ambiciózus diákot, a 17. század alko
tása abban a formájában, ahogy az a mostani angol iskolában
is megvan . . . Megjelennek a „priváté tutor“-ok is, egyenlőre
még csak egyetlen nemes úrfi mellé rendelve, hogy annak ta
nulmányi fejlődését irányítsák, (ami a valóságban sokszor úgy
értendő, hogy egyszerűen megcsinálják védencük leckéit!). De
az ilyen tutor, ha megfelel, mint egyéniség, roppant hatással
lehet növendékére, amint azt majd később látni fogjuk ... A
prefektusi rendszer, sajnos, még mindig nem jutott túl a puszta
felvigyázáson, sőt egyes iskolákban szabályszerű kémrendszerré
fejlődött. |Brinsley: The Grammar School, 1627. és M. Hoole:
A Nem Discopery of the Old A rt of Teaching, 1660. Ez utóbbi
azt írja a szubprefektusról: He may gioe secret information of
any misdemeanour committed in any piacé. Hoole, 226. Idézi:
Meissner, 175.) Annyit azonban máris elértek a nevelők, hogy
az iskola integráns részévé tették a gooernment of boys by boys
elvet, amely a nevelői felelősség egy részét tudatosan átadja
a nagyobb fiúknak ... A közösségi érzést fejlesztik és az ön
fegyelmet is növelik a társas sportok, melyek mind bizonyos
önmegtartóztatást, az egyén alárendelődését kívánják meg ...
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Mindezek mellett ott van a testi fenyíték, mely semmit sem
veszített intenzitásából. Dr. Busby, (1638—95.) éppen olyan
energiával kezeli a vesszőt, mint pl. egy századdal ezelőtt Nicholas Udall (1552), és a többi headmaster-koWégák sem
maradnak el mögötte. íg y a diákok nem szeretik az iskolát,
ami egészen érthető, de emberekké nőnek, akik egyhangúlag
helyesnek ítélik ezt a rendszert. Dressler több példát hoz (idé
zett munkájának 127. o.(, így megemlíti South püspököt, akit
éppen Dr. Busby nevelt, Westminsterben, a fenti módszer sze
rint, és aki mégis azt kérte halálos ágyán, hogy elhunyt igaz
gatója lábaihoz temessék, ami meg is történt. John Locke,
Cristopher Wren, John Dryden mind Busby tanítványai vol
tak és szeretettel emlékeznek meg róla. (Tanner, 20.] Ugylátszik, a public school nevelési előnyei kezdik már felérni hátrá
nyait és úton van a felé a nevelő iskola felé, amely 1714-től
kezdve Anglia összes vezető szellemeit nevelte. [Minchin, 409.]
4. összefoglalás.

;

Az iskolák ezidőben már meglehetősen elvonatkoznak a
kortól, és az újabb gondolatoktól függetlenül járják hagyomá
nyos útjaikat. A humanizmus és a chioalry-bez hozzájárul
még, a puritánizmus befolyására, bizonyos biblikus szellem,
amely a restauráció után sem szűnik meg, hanem öröklődik
a későbbi idők iskolájára is.
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IV. A 18. század.

1. A modern Anglia kialakulása.
A dicsőséges forradalom és Orániai Vilmos uralkodása be
fejezését jelentették annak a szeparálódási folyamatnak, mely
az előbbi század folyamán megszüntette a paternálizmust, a
nemzeti élet minden részletének állandó felülvizsgálását és irá
nyítását az állam által. Megszűnt a renaissance-idők belsőséges
kapcsolata, politika, vallás, illetőleg filozófia és a gazdasági
élet között. Anna és a négy György uralma alatt, vagyis nagy
jából a 18. század folyamán már egymás mellett, de különkülön halad mind a három és időnként hol az egyik, hol a má
sik kerül a nemzeti érdeklődés homlokterébe. A század első
évtizedeiben Locke racionalizmusa nyomja rá bélyegét politi
kára, vallásra, társadalomra és irodalomra. Az ész uralmának
bukásával — 1740. körül — megint a szív következik: a val
lás, legalább részben visszanyeri régi hatalmát az emberek fö
lött. 1770-nel aztán megjön az „ipari forradalom" és ez lesz a
minden ember lelkét egyformán beárnyékoló valóság, mely
mindenkitől alkalmazkodást követel.
A politika súlypontja 1688, vagyis a ,,Bill of Rights“ óta
nem a király többé, hanem a parlament és az ország sorsát
egyes kiváló egyéniségek irányítják. Anna helyett egyideig
Marlborough kormányoz, aki Blenheim-, Ramillies-, és Malplaquetnál megsemmisíti a franciák katonai hatalmát és ezzel
az angol politikába való beavatkozás lehetőségét is. Marlborough a Whig-párt embere és ezért csúfosan távoznia kell,
amikor a királynő szeszélye a Tory-kat segíti páréves pünkösdi
királysághoz. De utána jön a másik nagy Whig, Walpolc: hu
szonegy évig uralkodik a parlament, a király és a nép fölött
az a fölényes intellektus, az a makacs bátorság, az a törhetetlen
optimizmus, mely a tipikus angol kisbirtokos Walpole-ban tes
tesül meg. Ezalatt az idő alatt megerősíti saját társadalmi osz
tályát, de megerősíti a gazdasr kereskedőket is! Szívósan kitart
a béke mellett, hogy annál többet tehessen odahaza: megszilár
dítja az állam pénzügyeit és megalakítja az alsóházi politika
máig is érvényben lévő rendszerét. (Sajnos, itt egyidőre intéz
ményesítette a leggyalázatosabb korrupciót is.) Amikor Mária
Terézia örökségének biztosítására Anglia is belesodródik a há
borúba, Walpole elmegy, békében kipihent, gazdaságii ig meg
erősödött országot hagyva utódaira . . . Aki pár év múlva utána
joii, William Pitt, minden tekintetben ellentéte Walpole-nak,
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az ész politikusának. Walpole mindent cinizmussal szemlélt,
legfőbb eszköze a be nem avatkozás volt. Pitt viszont elképesz
tett mindenkit az igazság szenvedélyes szeretetével, tüzes ener
giájával, költői képzeletével és azzal a bizalommal, mellyel so
hasem szűnt meg az emberiség nemesebb érzelmeihez appellálni
a legsúlyosabb kérdésekben. Ideálista volt, akinek minden pslilikai lépése meggyőződéséből fakadt. Személyes varázsa pá
ratlan volt. „Nemes alakja, villámló szeme, felséges hangja,
ékesszólásának tüze és nagyszerűsége nagyobb hatalmat adtak
neki a képviselőház fölött, mint bárki másnak ő előtte." [Green,
704.| A nép pedig, különösen a nagyszámú középosztály, mely
a választási rendszer elavultsága miatt nem tudott szóhoz jutni
a parlamentben, a magáénak vallotta és kitartott mellette ak
kor is, amikor a parlament elfordult tőle.
Pitt politikájának tengelye a porosz-barátság és a gyarma
tosítás. Nagy Frigyes az ő támogatásával jut el a rossbaclii
győzelemhez, 1757, mely a német nép kialakulásához vezet.
Clive ő alatta nyitja meg az angol inváziónak Indiát Wolfe
és Amherst pedig az ő utasítására foglalják el a franciáktól
Kanadát. Sajnos, 1760-ban 111. György kerül a trónra, aki
uralkodói ambícióktól fűtve, felhasználja személyes befolyását
és nagy jövedelmét Pitt megbuktatására. A parlamentet telje
sen korrumpálja: árnyékminisztereket teremt, akik csak az 5
szócsövei. Pitt a felsőházba kerül, mint Lord Chathain! Befo
lyása így erősen megcsökken és nem elegendő többé az esemé
nyek feltartóztatására. Az amerikai gyarmatok függetlenítik
magukat, a parlament merészen szembeszáll a nép akaratával,
amelyet képvisel, mindennek betetőzéseként pedig forradalmi
hírek jönnek Franciaországból. Szerencsére az angol népben
nagy energiatartalék von felhalmozva, melyet csak a közeledő
veszély szokott felszabadítani; most is, az utolsó pillanatban,
amikor III. Györgyöt félreállította az útból az őrültség, a kor
mányt Pitt fiának kezébe teszik le, aki a gyarmatok kiépítésé
vel és nagyszabású pénzügyi politikával helyrebillenti a mér
leget, megreformálja a parlamentet és megkezdi a háborút a
franciák ellen. Abukir és Trafalgar megnövelik a nemzeti ön
érzetet és kitartást adnak Wellington ibériai hadjáratához, meg
az utolsó erőfeszítésekhez, melyek Waterloo-hoz vezetnek. Ez
zel az emlékezetes nappal aztán új korszak kezdődik az ország
történetében, a megszakítás nélküli, zavartalan munka ideje ...
Az a vallásellenes reakció, mely már Cromwell alatt meg
mutatkozott és a restaurációkor számtalan vita és ellentét szü
lőjévé vált, a 18. század első évtizedeiben érte el legnagyobb
hatásfokát, ami egyúttal az angol vallásos érzés mélypontját is
jelenti. A történetíró egész sötéten festi a helyzetet. [Green,
692—94.]. Püspökök és papok hitetlenek, vagy legalább is kö43

zömbösek. A „felsőbb körökben" a vallás csak nevetség tárgya
és az erkölcstelenség minden formájában hozzátartozik az elő
kelőséghez. A társadalmi létra másik végén lévő tömegek pedig
mindenféle erkölcsi és vallási képzés nélkül nőnek fel és élik
végig életüket. A falusiaknak nincsen templomuk, papjuk, még
Bibliájuk sincsen; a városiak pedig, ha lehet, még rosszabbul
állanak. Az egyetlen osztály, mely szívében vallásos marad,
a középosztály, de ennek helyzetét is nehézzé teszi elsősorban
a vallás fokozatos elidegenedése az élettől, aztán pedig az ér
zelmek és a domináló értelem állandó ellentétei. Tulajdonkép
pen a felekezeti beosztásoktól függetlenül két vallás áll egy
mással szemben: az új „értelemvallás" és a régi „érzelemvallás",
a sötét Jehovah és a derűs Istenatya vallásai, puritánság és ra
cionális deizmus. |Fehr, 196—97.) Az előbbi a sóhajok között
felfelé törekvő, a belső élménytől fűtött, Isten-átéléstől sarkallt
tömegek vallása, a másik csak a szellemi és társadalmi kivá
lasztottak vallási elmélkedésének végpontja: az első erősen
exoterikus, a második csak esoterikus jelenség. Ezeknek a fel
fogásoknak a szembenállása is csak növelte a vallás iránti bi
zalmatlanságot, mely aztán az egész vallás és az erkölcs taga
dásához vezetett. Ezt a tagadást csodálatosképpen buzgó igen
léssé változtatja a század közepén a methodista mozgalom, és
főleg a két vezér, Whitfield és Wesley. Két egyszerű ember,
akinek azonban az élőszó csodálatos ereje adatott meg; prédi
kátorok, akik húszezer bányász szeméből fakasztanak könynyet, akiknek hallgatósága között napirenden vannak a hirte
len hisztérikus kitörések, a sírógörcsök, a nyilvános bűnmegvallások és a megtérések. Elsősorban a néphez szólnak, de ha
tásuk felfelé terjed. Az egyház visszanyeri rég hiányolt aktivi
tását, és az erkölcsök megtisztulnak, amint azt legjobban bizo
nyítja a kor irodalmának tónus-változása. (Hasonlítsuk össze
Congreve, vagy Vanbrugh drámáját Richardson regényeivel.)
U j filantrópia támad, mely megreformálja a börtönöket, meg
szünteti a rabszolgakereskedést és az első ösztönzést adja az
általános népnevelésnek. A puritánizmustól örökbe kapja
a
tant, mely szerint a gazdagodásra való törekvés Isten szolgá
lata, [III.fejezet, 1.], és végre megalkuszik a való élettel. Minta
képe talán íeginkább Addison lehet, akinek a „Tatler“ - ben és a
„Spectator"-bán megrajzolt világszemlélete az értelem állás
pontján áll és az üdvözülésre irányul. [Fehr, 200.]
A századeleji szomorú közállapotoknak, melyek egyik ol
dalon, a tömegeknél a hitélet megújulására vezettek, a másik
oldalon, a gondolkodóknál, erős szkepsziszt váltottak ki. |Fehr,
206.) Swift „Gulliver"-je, 1726. — egyik igen jellemző terméke
ennek a kétségnek, mely egyebek között a társadalmi formák
érvényességébe vetett hitet is kikezdette. A társadalom tagadá44

sál követte a megismerés, végül pedig magának az anyagnak
és a szellemnek a tagadása. Berkeley (1685— 1753.) hirdeti, hogy
minden létezés csak érzékelés, vagy érzékelődés, „esse“ egyenlő
,.percipi“ , vagy „percipere“ . A tárgyak csak ideák, létezésük
abban áll, hogy észrevesszük, felfogjuk őket. Ezeknek az ideák
nak előidéző oka Isten. így Berkeley számára nem létezik többé
az anyag, csak a szellem. Dávid Hunié (1711— 1776.) még to
vább megy és kétségbe vonja a másik, rejtett szubsztrátum, a
szellem létezését is. Számára az anyag csak benyomások gyűj
teménye, a szellem pedig csak benyomások és ideák sorozata.
Ezzel eléri a szkepszis legvégső határát, de olyan távolságban,
ahová kortársai egyáltalán nem tudják követni. Tanítása ha
tástalan marad az angol common sense reakciójával szemben ...
A század gondolkodásában legfontosabb jelenség az individuálizmus kialakulása. |Dobbs, 114— 17.] Az állam annyira meg
gyengül a Glorious Reoolution után, hogy nem tudja fenntar
tani a régi paternális álláspontot. Egyre kisebb mértékben szól
bele az egyén életébe, egyre nagyobb szabadságot ad újabb
vállalkozásokra és líj gondolatformák kipróbálására is. így ki
alakul a felfogás a „természetes szabadságról” , mely mindenkit
megillet és a kor liberálisai erősen tiltakoznak minden egyes
olyan esetben, amikor a hatalom irányítani próbálja az egyén
gondolatait, vagy éppen cselekedeteit. Látjuk ezt pl. Wilkes
képviselő esetéből, [Green, 724.]. Wilkes képviselőt a parlament
kizárja tagjai sorából. Middlesex grófság választói ezt mint vé
leményszabadságuk megsértését fogják fel és újból, meg lijból
megválasztják Wilkest, mindaddig, míg akaratuk érvényesül.
Láthatjuk ezt a szólás- és a sajtó szabadságáról szóló törvény
. javaslatokban is, (Libel Act, 1791.) de leginkább nyilvánvalóvá
lesz az egyén szabadsága a gazdasági élet területén.
Itt teljesen a szabadverseny gondolata érvényesül. Adam
Smith (1776-ban megjelent „Wealth of the Nations“ c. mun
kájában) állítja, hogy a munka a gazdagodás egyetlen forrása
és a nemzeti vagyont úgy lehet a legjobban növelni, ha a mun
kást hagyják a maga útján járni, a maga érdekei után. Minden
kísérlet, amely a munkának mesterséges irányítását, a kereske
delemnek törvényekkel való megszabályozását,^ egyes iparágak
nak egyes országokba való lokalizálását célozná, nemcsak, hogy
merénylet a munkás és kereskedő szabadsága ellen, de káros a
nemzeti vagyon szempontjából is. Ezek az elvek, amelyeket
az ifjú Pitt vall, és amelyeken általában az egész század gaz
dasági élete felépül. [Green, 743.]
Walpole idejének békéje kedvezett az iparnak és kereske
delemnek. Különösen támogatta Walpole saját osztályát, a kis
birtokosét, a földművelés előmozdításával. Azonban az igazi fel
lendülés minden téren a század második felére esik, amikor egy
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másután következő nagy felfedezések forradalmasítják az
ipart. Wedgewood felfedezi az új porcellánégetési eljárásokat
és nem egészen húsz év alatt húszezer embernek ad velők ke
nyeret Staffordshire-ben. Watt felfedezi a gőzgépet (1765),
Arkwright pedig a szövőgépet (1766), beláthatatlan perspektí
vákat nyitva meg velők. Telford és Macadam felfedezik az
utóbbiról elnevezett útépítési módot. Nagy mérnökök zseniálítása megteremti az egész Angliát átfogó nagy csatornarend
szert: az új iparágak termékei most már mindenütt az olcsó
víziúton juthatnak el a termelőtől a fogyasztóhoz ... A földmű
velés szintén lépést tart a haladó idővel: „ . . . a megművelt föl
deken a termelés majdnem megkétszereződött a mezőgazdaság
fejlődése folytán", — állapítja meg Green. [Green, 742.] A ke
reskedelem pedig egyenesen hatalommá lesz; a nagy kereskedő
társaságok, különösen az East India Company, élet-halál urai a
koncessziós területeken, (amint azt Warren Hastings ismeretes
pőréből is oly jól tudjuk). Amerika elvesztése pedig, nemhogy
csökkentené, de még növeli is a transzóceáni kereskedelmet.
Olyan feljődés ez pár évtized alatt, mely évszázadok eredmé
nyeit múlja felül.
Az itt vázolt átalakulás azonban nem is annyira a termelés
forradalmasítása, mint inkább az ennek következtében beállott
mélyreható szociális változások folytán érdemli ki az ,,/ndusirial Reoolution“ nevet. Dobbs [i. m. 126—27.] ezt a követke
zőkben foglalja össze:
1. „A termelés technikájában beálló változást követte a ter
melő egység megnagyobbodása és a szociális élet szervezetének
megfelelő változása is. A kisiparos eltűnik és helyét a kapita
lista gyáros foglalja el, a kis majoros alulmarad a nagytőkés
gazdával szemben."
2. „Széleskörű specializálódás állott be az egyedi munkás
tevékenységében", ... ami még jobban megerősítette az alá- és
fölérendeltség viszonyát munkás és munkaadó között. A szak
munkás már teljesen a munkaadó kényére van bízva, mert sa
játmaga, egymagában, semmi jövedelmet hozó produkcióra nem
képes.
3. „A népesség belső vándorlása és számszerű növekedése
forradalmi jellegű szociális változások okává lett. A súlypont
eltolódott Anglai déli részéből az északiba, a faluból a városba.
Idő jártával a városi környezet . . . egyre növekvő befolyást
gyakorolt a szociális gondolat általános irányára."
Látjuk tehát, hogy a század egyrészt kiélezte a tőke és a
munka ellentétét, másrészt a faluból a városba való hirtelen
átköltözéssel megváltoztatta az agrárius és indusztriális-kommerciális tömegek arányát. (A városok megnövekedése újabb
morális és ezzel nevelési problémákkal is jár, de ezek csak köz
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vetve, a népoktatáson keresztül érintik a középiskolát.) [Green,
693.] Most már nem a város van a vidékre utalva, hanem for
dítva: a vidék él a városban felszaporodó gazdagságból és pusz
ién számbelileg is megváltozik a fentemlített arány. A földből
élő nemesség és az iparból-kereskedelemből vagyonosodó pol
gárság körülbelül egyforma lélekszámúak, alattuk pedig egyre
szaporodóban van a nincstelenek, az ipari és mezőgazdasági
munkások heterogén tömege. Úgy, hogy a 18. századbeli közép
iskolának két, lényegesen különböző társadalmi osztály igé
nyeinek kielégítéséről kell gondoskodnia.
2. A kor iskolái. Eszmények.
Az iskolák szervezete továbbra is a szervezetlenség marad:
az állam visszavonul és teljesen átengedi a teret a magánosok
iniciativájának. Azonban a magános i n d i v i d i u m ó k á t
kezdik már helyettesíteni a köziiletek, melyek a nemzet támo
gatásából élnek és ennek arányában a közvélemény ellenőrzése
alatt állanak. |Dobbs, 91.] Kialakulnak az elvek, melyek ké
sőbb az állam beavatkozását lehetővé fogják tenni: „A restau
rációt követő század fontos, mert ekkor alakultak ki az admi
nisztratív elvek, melyek az elmúlt 80 esztendő alatt az állami
beavatkozás alapját adták: a pótadókból való fenntartás, a hel>i ellenőrzés és az államsegély elvei." [Dobbs, 96.] Igaz, hogy
a 18. század még csak a népiskola és középiskola határán
mozgó Charity School-b&n alkalmazza ezeket az elveket, de leg
alább már alkalmazza .. . Véglegesen kialakul a grammar
sehool középiskola-jellege. A public school-ok már régóta csak
középfokú oktatást adtak, de a grammar school mindaddig
nem helyezkedhetett erre az álláspontra, míg nem lett meg
mindenütt az elemi oktatás lehetősége. Amikor aztán először a
Sociely fór Promoting Christian Knomledge, majd később a
Sunday School Union iskolái mindenhová elviszik a népokta
tást, (ha sokszor nyomorúságos és ki nem elégítő formában is,
lásd pl. Dickens regényeiben ezeknek a leírását!) a grammar
school is felülemelkedik az írás-olvasás tanításán és kizárólag
a polgárság nevelésének szolgálatába áll . . . A gyarmatosítás
fejlődésével elszaporodnak az internátusok: az East India Company hivatalnokai, a kanadai, meg afrikai gyarmati tisztvise
lők egyaránt hazakiildik fiaikat az anyaországba, hiszen állo
máshelyükön semmi neveltetési lehetőség nincsen ...
A században egyre jobban megerősödő osztályöntudat job
ban elkülöníti egymástól a public és grammar school-t. A ne
messég egyre jobban elzárja fiait a valóságtól Eton, Harrow,
vagy Winchester falai mögött, a rendes angol polgár pedig
egyenesen szégyenlené arisztokratikus környezetben neveltetni
a fiát, annyira közmondásos a legfelsőbb körök erkölcstelen
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sége. így a két nagy államfenntartó rend fiai egymást nem is
merve, és természetesen nem is sokra becsülve, nőnek fel, kiki
a saját rendi iskolájának kínai falai mögött. Egy dologban
azonban mind megegyeznek: a nevelés olyan java az életnek,
mely nem illeti meg az „Osztályon" kívül lévőket, különösen
pedig a munkásfiút nem. Tisztán látják, hogy magasabb neve
lés mindig a társadalmi létrán való emelkedéssel jár együtt és
ezért egységesen frontot alkotnak a kívülről jövőkkel szemben,
llol vannak már a középkor demokratikus iskolái, hol vannak
Cranmer és VI. Edward, akik megvédték a szegény fiú tehet
ségének jogát? A public school-ok teljesen bezárulnak a szegé
nyebb gyermek előtt, a grammar school pedig csak ritkán és
kényszerből vesz fel elenyészően csekély százalékszámú ingye
nes növendéket. Aránylag kivételt tesznek az északi megyék,
ahol a viszonyok nem változtak oly mértékben, mint délen és
így a jómódú parasztság továbbra is középiskolát végeztet fiai
val. |Dobbs, 53, 68, 69.] Másutt az ilyenek alsóbbrendű ipari
iskolákba, vagy a charity school-ba szorulnak. Swift már tolla
hegyére tűzi a középiskolának ezt az elkasztosodását Gulliver
jében. Liliputban is különféle iskolák vannak a nemesek, ke
reskedők és iparosok gyermekei számára, ahol helyzetüknek
megfelelő kultúrát sajátítanak el. míg .. . „a pai asztok és mun
kások otthon tartják gyermekeiket, mert az ő dolguk csak szán
tani és megművelni a földet; ezért műveltségük közömbös a köz
előtt." ]Swift: Gulliver’s Travels, 70. o.]. És ha már 1726-ban
ilyen volt a helyzet, mennyire megváltozhatott az az évszázad
végére! Valóban csodálkozhatunk Dobbsnak azon kijelentésén,
|i. m. 67.] hogy „ . . . a század, amelyben a szegény embernek
nem sok joga volt a művelődésre, különösen kitűnik azoknak a
nagy számával, akik szegény sorból magas pozícióba emelked
tek az államban és az egyházban." Óriási képességeknek kellett
lenni abban az egyszerű származású fiúban, aki áttörte a sok
szoros korlátokat és tényleg behatolt az Egyház, vagy az Állam
„tabu" alatt álló területére.
A nevelés eszménye, a gentleman bizonyos változáson
megy keresztül. [Meissner, 142—46.] A polgárság, mely szám
szerűleg egyfontosságú a nemességgel, valójában 50 százaléknál
sokkal nagyobb részt vállal a kultúra terheinek viseléséből, és
ezzel döntő szót is kap a kultúra kérdéseiben, egyebek között
a nevelés terén is. így, amikor a nevelés eszményének megálla
pítására kerül a sor, a polgárság immanenciája, magasabb érté
kek iránti érzéketlensége és kapitalisztikus gondolkodása új
gallyal oltják be a régi fát, a lelki nemességhez hozzáadva még
a biztos exisztencia követelményét. A gentleman elpolgáriasodik. Minden kereskedő, minden iparos lehet gentleman, ha egyeneslelkűen tud élni, és finoman tud viselkedni, de senki sem
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lehet gentleman bizonyos jövedelmen alul! Mivel pedig a good
breeding, a jóneveltség relatív, vagy nehezen definiálható foga
lom a gentleman mértékévé tidajdonképen a jövedelem lesz!
Ezt persze, nem vallja be soha senki; ennek útját állja a spe
ciális angol cárit, a képmutatásnak ez a finomabb fajtája, mely
kellemetlen igazságokat nem annyira szégyenérzetből, hanem
objektív, morális okokból kifolyólag tagad; a pedagógia-elmélet
alkotói Locke-tól kezdődőleg csakis az erkölcsi személy fontos
ságát hangsúlyozzák a gentleman-ideálban. Azonban Children
and fools speak the truth, — mondja egy angol közmondás és
C uff odavágja Dobbin-nak, (aki félénken figyelmeztette, hogy
hiszen az ő apja is kereskedő), my Father is a gentleman and
keeps his carriage. |Thackeray: Vanity Fair I. 54.]. Ez az egész
kor álláspontja: „Kocsija van, tehát gentleman“ és ezt az ál
láspontot védik az iskolák is, részint exkluzivitásukkal, részint
a szegény gyermekek inferioris pozícióba való szorításával,
amit már említettünk.
A 18. század adja meg a feleletet arra a nagy kérdőjelre,
mely változatlan élességgel görbült, minden neveléstheorétikus
elé, Wykehamtól Locke-ig: hogyan valósítható meg jobban a
nevelési eszmény, magán-, vagy köznevelés által? Ki alakítsa
ki a gentleman-1 , nevelője, vagy az iskola?
A középkor a magánnevelés híve, e mellett foglaltak állást
Ascham és Eliot, Peacham és Cleland, sőt még maga Locke is.
Azonban már Humphrey Gilbert (1572), és Mulcaster (1582),
majd Milton (1644), és Dury (1650). kifejtették műveikben a
köznevelés, különösen pedig az internátusi nevelés előnyeit és
a fejlődés vonala róluk egyenesen tovább hiízható a 18. szá
zad elméleti nevelői felé. Swift Gulliverje köznevelést ajánl, a
Spectator (315. szám) leméri a köz- és magánnevelés előnyeit és
mint pluszt találja meg a köznevelés oldalán, hogy a fiúnak
lehetőséget ad barátságok kötésére, melyek egész életére ki
hatással lehetnek. Goldsmith: Essay on Education-je (1759),
ostorozza a korabeli iskolaállapotokat, de elismeri, hogy az em
ber legjobban a kortársaival való érintkezés közben fejlődik.
[Dressler, 142.] A század végén pedig az Observer hosszú cik
ket közöl, IMeissner, 148.1 amelyben Richard Cumberland egy
gazdag nemesember két fián demonstrálja a kétféle nevelés kü
lönböző eredményeit. Az egyik egy pap házába kerül, a másik
Westminster-ben nő fel. És mi az eredmény? A westminsterfiú egészen eldurvulva jön haza a vakációkra, tele van zúzódásokkal, vad, mint egy csikó, és szenvedélyes cricketjáték
közben úgy megsebzi testvérét, hogy orvost kell hívni. Azonban
egy nagy előnye van jómodorú testvérével szemben: bátran
vállalja a felelősséget azért, amit tett. Cumberland tehát az
iskolai nevelésnek a pártján áll és vele együtt nyilvánvalóan
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az egész angol közvélemény is, amely elismeri az intézmény hi
báit, a tanítás céltalanságát, de kitart mellette a jellemfejlesz
tésben elért eredményei miatt . . . .
3. A nevelési gyakorlat.
Itt a már annyiszor említett public és grammar school mel
lett új típus is felmerül, az újonnan alakuló akadémiák for
májában, melyek alapjukban különböznek a tradicionális is
kolatípusoktól.
Sorrendben első a public school, melyet majdnem teljes
függetlensége és az a fölény, mellyel gyakorlati pedagógusok
már akkor is kezelték a neveléselmélet fejlődését, csodálatos
képpen konzervatív tanintézetté avatnak. Az előbbi fejezet vé
gén utaltunk arra, hogy az iskolák egyre távolabb kerülnek az
élet középpontjában álló világfelfogástól. Nos, a 18. századbeli
public school-baín ez az excentricitás a végsőkig fokozódik;
Anglia politikája, gazdasági élete, szociális struktúrája mind
megváltozik, még létalapja is más lesz, (az anyaország helyett
a gyarmatok lesznek a legfontosabb tényezők,) a public schoolok igazgatói pedig ... makacsul kitartanak őseiktől örökölt ne
velési eljárásaik és tananyaguk mellett. Ami kis változás észre
vehető, az sokszor nem is annyira maguktól az aktív nevelők
től, hanem felelőtlen tényezőktől indul ki, (pl. az intézetközi
sportversenyeknek azóta oly fontossá lett rendszere.) Maga az
intézmény egészen megkövesedett a good breeding megadásá
ban ... A grammar school körülbelül ugyanolyan távolságra
esik a valóságtól, mint arisztokratikusabb testvére, csak éppen
nem boarding school, és így nem olyan nagy körből rekrutálja
tanulóit, mint amaz. Inkább lokális és inkább polgári karak
terű, de nem annyira a feltörekvő, mint inkább a beérkezett pol
gárság területe. Mint ilyen kénytelen meghajolni közönsége
sznobizmusa előtt, és olyan hű kópiáját produkálja a public
school-nak, amilyenre csak adottságai képesítik. Még a prefek
tusi rendszert is behozza és képzeletbeli house-okba osztja be a
bejáró diákokat is, a bennlakókkal dolgozó public school analó
giájára . . . A szó igazi értelmében vett haladás iskolái az aka
démiák, (a század első felében dissenting academy néven), me
lyek tantervéhez már az utilitarisztikus embereszmény adja
meg a kulcsot. Nem rekednek meg a klasszikusok oktatásában,
hanem angolt, sőt 1757-től kezdődőleg természettudományi tár
gyakat is felvesznek. Minden tantervbeli eltérés ellenére is
mindhárom iskolafaj találkozik a jellemnevelés közös síkján.
T e s t i n e v e l é s . A század egyoldalúan klasszikusan képzett
nevelőiben megvan a hajlandóság arra, hogy elejtsék az angol
testnevelés évszázados hagyományait. Dr. Warton, Winchester
egyik ezidőbeli headmaster-e úgy nyilatkozik Locke nevelés50

elméletéről, mely tudvalevőleg a testi nevelés fontosságának ki
hangsúlyozása, hogy ... that idle book on education, rnhich
Locke disgraced himself by roriling. [Dressler, 167.] Mindamel
lett sem ő, sem mások nem tudják útját állani a fejlődésnek. A
futball népszerűségével csak a cricket tud versenyezni, amely
1730. óta nagy játék Eton-ben és Westminster-ben. [Tanner, 73.]
Idővel a cricket megkapja a hivatalos elismerést is: „ ...az iskola
mellett terült el egy rét, amely hosszú ideig használatlan ma
radt, mert a társadalom még kételkedett abban, hogy a gentle
man játszhatik-e cricket-et, vagy sem . . . Azonban később ki
adták a rendeletet, mely szerint a cricket nem törvénytelen töb
bé, hanem férfias játék.41 (Meissner, 186.] A fejlődés fontos ál
lomása a hírhedett első cricketmatch két angol középiskola kö
zött, melyet Eton és Westminster tanulói játszottak le 1796-ban.
|Tanner, 74.] Az eton-i diákok igazgatójuk határozott tilalma
ellenére játszotak és ezért a mérkőzésről visszajövet, kishíjja
kicsapták őket. De mivel már mind a Sixth Form-ba tartoztak
és pár hét múlva fel kellett cserélniük a középiskolát az egye
temmel, csak nagy verést kaptak. A másik fontos állomás az
1808-as év, amikor Dr. Goodall, a headmader először üdvözli
a visszatérő győztés játékosokat és ezzel hivatalosan is elismeri
az intézetközi versenyeket.
.
U j sportágként az evezés szerepel, mely csak ebben a szá
zadban ver gyökeret. Warren Hastings már evezett westminsteri
diák korában, [Tanner, 75.] (1743—49) és az eton-i diákok is
igen szívesen és sokat eveznek már az 1750-es évek körül, talán
mondani sem kell, hogy tanáraik engedélye nélkül. A század
végéről még följegyezték, hogy az evezésből visszatérő fiúkat
alaposan elverték, soundly flogged. [Dressler, 167.] De a korporatív szellem, mely az egész élettel együtt meghódította az
iskola fiatalságát is, pártfogásába vette ezt a társas sportágat
is, lígy mint a futballt és a cricketet. A fejlődés vonala most
már a következő századba vezet.
A sportélet egyre nagyobb fejlettsége és intézményes volta
még mindig nem jelenti azt, hogy a sport nevelő értéke csak
ugyan átment a köztudatba! A sport ethizálásáról, mely majd a
19. században lép fel, egyenlőre nincsen szó: kizárólagos cél
ként a testedzés és az egészséges szórakozás lebeg a sportot
megengedő pedagógusok szemei előtt.
É r t e l m i n e v e l é s . Kezdjük a vallási oktatáson. Ez nincsen
keretekbe foglalva, nincsen rendes tárgyként a többi közé il
lesztve, hanem a Biblia felhasználásával történik, a mindennapi
istentiszteletek és áhítat folyamán. Magának a Bibliának kissé
szűkül a hatótere: a latin és a görög nyelv tanításából kiszorul,
tehát nem közelíti meg többé a tanulót oly sok oldaláról. Val
lási téren is kiegészül még a Prayer Boofc-kal, melyhez még
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valami egyháztörténeti tankönyvet is használnak. Mindez
együttvéve sem elegendő persze arra, hogy igazi vallásos elmé
lyedést adjon a tanaiénak; az ilymódon megszerzett vallásos
ság többnyire külsőségekhez kapcsolódik. Tiszteletre méltó kivé
tel a dissenting academy. (Részletesen ismerteti Iréné Parker:
Disseníing Academies in England, Cambridge, 1914.]
Ezek
éppen a vallásos buzgalomnak köszönik a létrejöttüket és ennek
folytán a theológiára koncentrálódnak, anélkül, hogy a többi
tárgyakat elhanyagolnák. [A tankönyvekről, stb. lásd Parker,
137— 45. oldal.] A public és grammar school-ok azonban a bib
likus szellemen kívül semmi vallásos útravalót nem adnak az
életre.
Unalomig ismételtük már azt a megállapítást, hogy az is
kolák óriási többsége csak latint tanít és pedig azt is a régi
régi módszer szerint. |Dressler, 161—63.] Az egész első évben
egyebet sem tanulnak, mint Lily nyelvtanának főszabályait, és
később is folyton erre térnek vissza. Az összes alsó osztályok
ezeket gyakorolják, amellett megtanulják a versfaragás és a
levélírás irányelveit is. A negyedik évben már latin szónoklato
kat tartanak; ehhez elegendő frázis-anyag áll rendelkezésükre
abból a számtalan cicerói és caesari részletből, melyeket könyv
nélkül kellett megtanulniok. Ez a könyv nélkül való taníttatás
különösen veszedelmes arányokat ölt: egyes pedagógusok min
denféle jutalmakkal csábítgatják növendékeiket, hogy még sza
bad idejükben is az auktorokat tanulják betéve. Az állandó
latin beszéd kötelezettsége nem áll fenn többé, és a színielő
adások is kihalófélben vannak: ezeknek pótlására indulnak
meg az iskolai lijságok, mint az „Apis matina“ Eton-ben, vagy
a „ Trifler“ Westminsterben . . . Minden eszközt felhasználnak
a latin érdekében, úgyhogy azt az egyet még a public school
ellenzői is kénytelenek elismerni, hogy „ . . . ott igazán sikerrel
tanítják a nyelveket4*, [Edgervorth: Essay on Practical Education. London, 1811. II. 168.] s hogy a grammar school becsüle
tére válik a Sámuel Johnson-i meghatározásnak: „ . . . iskola,
melyben a nyelveket grammatikai alapon tanulják.44
A g ö r ö g és h é b e r közül az utóbbi elveszti lába alól a
puritánság talaját és lassan eltűnik. A görög megtartja második
helyét a latin mögött és a görög klasszikusok továbbra is ked
venc olvasmányai az ifjúságnak; az a bizonyos serdülőség, mely
a görög irodalmat jellemzi, felszínen tartja alkotásait. ]Itt csak
példaként utalunk az Odysseia kalandos voltára, s arra, hogy
a görögségé az egyetlen magas kultúra, mely a szerelem fölé
emeli a barátságot. Mindez igen jól megfelelt és talán megfe
lelne ma is az ifjúság felfogásának.]. Schrevelius görög lexi
konja; is értékes információkat ad és nagyban hozzájárul az
— aránylagos — kedveltséghez.
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Meissner megállapítja, |i. m. 251.] hogy „ . . . az anyanyelv
Fejlesztése még a 18. században is kivételes jelenség; csak egyes
kísérletek történtek ebben az irányban és ezek is teljesen rend
szertelenek voltak." Ezek az „egyes kísérletek" elsősorban a
dissenting aoademies-ben történtek, ahol az angolt csakugyan
tantervbe is vették és Addison meg Steele essay-in tanították.
[Dressler, 151.] A többi iskolában legföljebb csak olvasni le
hetett angolul, — Milton, Gibbon, Popé, Goldsmith műveit, —
vagy pedig írni az iskolai újságba, melynek egyik-másik száma
már angolul jelenik meg . . . Hasonló a helyzet a franciával is,
mely pedig a különösen élénk angol-francia kultúrkapcsolatok
folytán nagy érdeklődésre tarthatna számot. Voltaire nagyha
tású angliai tartózkodása, ]Lásd Ballantyne: Voltaire s Visít to
England, London, Smith, 1895.] meg Rousseau hatása angol
pedagógiai írókra, [Lásd H. Brooke: The Fool of Quality
— ez a könyv az angol „Emile“ — vagy Edgeworth fentebb
már említett könyvét] együtt azzal a francia forradalmi szel
lemmel, mely az ifjú Wordsworth-öt, és még annyi sok mást is
lelkesedéssel töltött el, nem volt elég a franciának tantárgyként
való behozatalára. A dissenting academy itt is kivétel, de a
public school tanulója legfeljebb utólag tanulhat franciát, vagy
pedig magániskolában.
A t ö r t é n e l e m még nem ébredt önálló létre; csak itt-ott
szerepel, mint a klasszikus, vagy a vallásos tanulmányok mel
lékága. A földrajzoktatás kezdetéről is beszámol Meissner,
JMeissner, 259.] de hozzáteszi: „ . . . a szak, a taneszközök hiá
nya miatt műkedvelői fokon maradt, és az eredmény gyakran
egész nevetséges tévedésekben nyilvánult meg . . . Aki földrajzi
képzést óhajtott, az „prioate tutor“-t fogadott magának" ...
Pedig az angolok gyakorlati érzéke már ekkor nagy fontossá
got tulajdonított a földrajznak, bizonyság a sok útleírás és
egyéb népszerű földrajzi munka, meg a földrajzi társaságok
keletkezése is.
A m a t h e m a t i k a ha lassan is, de halad. Szükségességét
és nevelő értékét még akkor is elismerték, amikor a humaniz
mus még virágjában volt; csak éppen aránytalanul kevesebbre
tartották a kelleténél. A 18. század ipari és kereskedelmi fe j
lődése, mely számtalan mathematikai probléma megoldásával
járt együtt, még jobban megvilágította a tárgy szükségességét.
A régi public school-ók ugyan nehezen adták be a derekukat,
de a prioate school-okba mindenütt bevonult a mathematika,
[Dressler, 166.] és az új szellem idővel átterjedt a tradicionális
iskolákra is. A század vége felé már aránylag buzgó mathe
matikai oktatást találunk mindenfelé; mindenesetre nagyobb
igyekezettel és nagyobb óraszámban tanítanak mathematikát,
mint például modern nyelveket és természettudományi tárgya53

kát együttvéve. Ez persze még nem jelenti azt, hogy ez az ok
tatás jó, vagy különösképpen eredményes lenne. A geométriában Euklides uralkodik. Háromszáz évvel Krisztus előtt írt
könyve, a maga tiszta deduktív logikájával igen jó elmeképző,
de teljesen idejét múlta már. Nem veszi, mert nem is veheti
figyelembe a geométria számtalan újabb alkalmazási lehető
ségét, sem az algebrai és az arab számjegyek használata által
elérhető egyszerűsítéseket. Az algebra szintén elmerül az egy
szer megtanult műveletek végnélküli gyakorlásában, mechani
kussá tételében. [Adams, 219.) De legalább v a n már mathematikai oktatás és így megvan az alapja a további fejlődésnek.
Végül említsük meg, hogy a fizika még nem jutott el a
tantárgy magas pozíciójába, de rajz és kereskedelmi számtan
már rendes tárgyak az akadémiákon . . . és ezzel már el is ju
tottunk az intellektuális képzés ismertetésének végére.
J e l l e m n e v e l é s . Vicesimus Knox, az egész század egyetlen
gyakorlati pedagógusa, aki pedagógiát írt, (Liberal Education.
London, 1751.) és akit így kénytelenek vagyunk összes kollégái
szószólójaként kezelni, főelvként azt szögezi le, hogy a nevelés
ben a szavak semmit sem érnek. A szülők és nevelők jó példája
a szigorú fegyelem és az istentiszteletek rendszeres látogatása
az egyedüli eszközök, amelyekkel a gyermek jellemének fejlő
dését irányítani lehet. [Dressler, 159.) Ez az elv azonban a
gyakorlatban megint változást szenvedhetett; az istentiszteletek
külsőségekbe való fulladásáról már megemlékeztünk, a nevelők
jó példája pedig nagyon keveset hatott, úgyhogy megmaradt
főeszköznek a tisztes nyirfavessző. Egészen természetes, hogy
mindaz, amit föntebb mint jellemformáló tényezőt ismertet
tünk. [III. fejezet, 3. rész.) megmaradt, sőt még új is járult
hozzá: a szolgadiákság rendszere, fagging System, amely azon
ban semmivel sem ért többet társainál. Énnek lényege, hogy a
kisebb fiúk prefektusok személyi szolgálatára vannak kötelez
ve; szobáját takarítják, kenyerét pirítják, bevásárlásait intézik
és így tovább. Elméletileg itt az lett volna a cél, hogy a fiú szol
gálatkészséghez szokjék, és — különösen az előkelőbb csa Iádból
való, — megtanuljon a maga lábán járni az élet apró-cseprő
dolgaiban. |Simpson, 173.) A valóságban azonban ez egyszerűen
a zsarnoki önkény rendszere lett; a serdülő-mentalitás, mely
megtiltja a diáktársnak tanár előtt való beárulását, szabadjára
engedte a prefektusokat, akik a lehető legnagyobb kényelmet
lenséget tudták okozni a kisebbeknek. [Lásd pl. Richard War
ner: Literary Recollections. London, 1830. I.[ Pl. az úgynevezett
„fag-call“-ra minden rendelkezésre álló kisfiúnak oda kellett
rohannia és az utolsónak érkező kellett, hogy elvégezze a mun
kát. Ennek a szolgálatnak a megtagadása pedig teljesen lehe
tetlen volt, mert a prefektusnak is meg volt a joga a verésre,.
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csakhogy ő a cricket-iitőt, vagy éppen a kenyérpirító villát
használhatta. Az egész rendszer egy alapos ismerője súlyos kri
tikát mond róla: „ .. . Az idősebb és erősebb fiúk — a szokás
jogtól támogatva, — úgy uralkodtak az egyes iskolákban, mint
a középkori oligarchák. A 18. században, és még sokáig azután
is, a prefektus nagy mértékben autokrata volt. Majdnem kor
látlan hatalommal osztogathatta a kisebb fiúknak a testi bünte
téseket és gyakorlatilag akadály nélkül követelhetett minden
féle személyes szolgálatot alárendeltjeitől.11 [Mack, 40.] Azon
ban bármilyen igazságtalan lett légyen is a fagging-system,
minden bizonnyal könnyebb volt elviselni, mint a tanárok fe
gyelmezési rendszerét. Maxwell-Lyte említi, hogy volt Eton-fiú,
akit Dr. Heatli, az igazgató mindennap megvert. Dr. Longley,
Harrow direktora, 60 gyermeket vert meg egy reggel, mert
késve érkeztek a reggelihez. [Lyte, 409.]
Nemcsak fegyelmi
vétségeket büntettek így, hanem — amint azt már előbb is lát
hattuk, — a nemtudás is verést hozott. A fiúk persze lázadoz
tak, sőt több esetben fel is lázadtak. Az első lázadás már 1728ban történt, Eton-ben; 1770— 1820. között Eton-ben és Winches
ter-ben négy-négy, Harrow- és Rugby-ben két-két lázadás volt,
[Dressler, 165.], amikor a diákok nyíltan szembehelyezkedtek
tanáraikkal. Úgyhogy a század végére már a szülők társadal
mában is kezdett kialakulni egy kis iskolaellenes hangulat és
elhangzottak a kívánságok valaminő nagyobbszabású reform
után.
4. összefoglalás.
A 18. század majdnem semmi újat nem hozott a középisko
lák számára. A „laissez-faire“ alkalmazása lehetetlenné teszi az
esetleges megszervezést, habár az állami beavatkozás későbbi
alapelvei már leszögeződnek. Public és grammar school két kü
lön kaszt iskolájává válnak. A nevelési eszmény, a gentleman
elpolgáriasodik.
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II. rész. A 19. század.
V. A 19. század külső képe . . .
A waterloo-i győzelem legjobbkor jött Anglia számára, mely
már-már az összeroskadás határán volt. Nyolcszázmillió font
államadósság, piac nélkül maradt ipar, súlyos adók és tetejébe
a szociális bajoknak minden fajtája olyan szorult helyzetbe
hozták az országot, hogy semerre sem látszott többé kivezető
út. Maguk a vezető politikusok is annyira beleszoktak a Napoleon-elleni harcokba, hogy elvesztették minden képességüket
másnemű problémák megoldásáre. [Somerwell, 65.] Szerencsére
azonban tartós, évszázados béke következett az országra, (a
krimi és a búr háborúk soha, egy pillanatig sem voltak vitális
fontosságúak) és a békével együtt a minden téren való haladás,
így ez a század, melynek legnagyobb részét Viktória korsza
kának hívjuk, nyugodtan kiegészítheti a 18. század munkáját
és a már kialakult modern Angliát minden téren megszilárdít
hatja.
Az angol szellem, melyet annyi különböző megnyilvánulá
sában szemlélhettünk már eddig, most ismét új tényezők ha
tása alatt formálódik tovább és alakul azzá, aminek ma ismer
jük ... A középkor lovagideáljához annakidején hozzájárult a
humanizmus szellemi szabadsága, mely vallásban reformáció
hoz és puritánizmushoz, politikában a népfelség tényleges meg
valósulásához vezetett a 17. század folyamán. A 18. század gaz
dasági fejlődése, (főleg az ipari forradalom) és az azt kísérő
társadalmi súlyponteltolódás megvetették a demokrácia alap
ját, amelyet még jobban kiépített Adam Smith liberálizmusa.
A 19. században az angol szellem nagyjából a liberálizmus je
gyében áll, de a század végére felmerül két újabb tényező, a
nacionalista imperiálizmus és a szociálizmus. Mindkét szellemi
főáramlat a gazdasági élet alakulásának következménye: a
gazdasági faktorok hirtelen felcseperedett óriásgyermekként
szembefordulnak nevelőikkel, a puritán eszmékkel és mindent
maguk alá gyűrve, parancsolói lesznek vallásnak, filozófiának,
politikának, irodalomnak és közvetve az iskolának is. Ezért a
háttér megrajzolását gazdaságtörténeti vonásokkal kezdjük és
pedig két egymásután következő képben: az első a tulajdonkép
peni Viktória-korszak, a 80-as évekig, a másik a század forduló,
egészen a világháborúig.
A napóleoni háborúkkal szükségszerűleg bekövetkezett ki56

sebb gazdasági visszaesést Waterloo után lázas tevékenység
váltja fel. Ennek általános iránya az ipari forradalom irá n y
vonalának meghosszabbítása és e l f e l é vezet a földművelés
től. 1811-ben a lakosságnak 35°/o-a még mindig földművelő, de
1876-ban már csak 9%>-a él a földön, vagy a földből. [Bállá, 56.[
Természetesen, még a 20. század elején sincsen, ma sincsen
91°/'p ipari lakossága Angliának; a közszolgálat minden fajtája,
meg a szabad intellektuális pályák és légióként a kereskede
lem sokat lefoglalnak. De nem túlzott Norwood megállapítása,
mely szerint „ha az ipari rendszer megszűnne, a Brit Szigetek
lakosságának háromnegyed része el kellene, hogy pusztuljon,
mielőtt az ország szociális és gazdasági élete egyensúlyba jutna.“
[Norwood, 299.] Az angol nagyipar rohamléptekkel halad előre
és elárasztja termékeivel a világot. A vastermelés, mely 1788ban 68.000 tonna volt, 1869-ig 1,450.000 tonnára emelkedett. A
szövőipar gyapjú- és gyapotfonalakat, vásznat és selymet állít
elő: 1840-ben már 1,700.000 kilogramm gyapjúfonal, 53 milliárd
kilogramm gyapjúfonal, 81 millió méter vászonszövet, 600.000
méter selyemszövet az angol kivitel, |Balla, 54—60.], és mind
ezek a számok megháromszorozódnak, megnégyszereződnek a
század végére. Roppant lendületet ad az 1851-es világkiállítás
is, az első a maga nemében, Albertnek, a Prince Consort-nak
elgondolása.
A kereskedelem fejlődését egyidőre akadályozza a védő
vámos politika, mely a külföldi gabona árát felszorítva, meg
drágítja a nép életmódját, és ennek következtében az ipari cik
kek előállítási árát is. Azonban a londoni kereskedők már 1820ban peticionálnak a parlamenthez, a gabonavámok eltörlését
kérve és amikor kérésük nem teljesül, elkezdik meggyúrni a
közvéleményt. Nagyszabású propagandahadjáratuk eredménye
ként az összes ipari nagyvárosok, Manchester, Birmingham,
Leicester, Derby, sorra behódolnak. 1843-ban a manchesteri ka
mara elfogadja a deklarációt: a gabonavámok eltörlése nélkül
a gyáripar összeomlása elkerülhetetlen és a kereskedelmi sza
badság elvének legnagyobb mértékű alkalmazása biztosíthatja
egyedül az ipar kedvezőbb helyzetét és az ország nyugalmát.
[Bállá, 70.] Megalakul az Anti Corn Law-League, és meggyő
ződéssel hirdeti a free trade-et, a szabad kereskedelmet. [Green,
812.] Cobden, Bright és a többi freetrader-ek nem tisztán
anyagi és gazdasági érdekeket képviselnek, hanem bizonyos
ideálizmussal azt gondolják, hogy ha a gazdasági országhatá
rokat eltörlik, megszűnik a népek féltékenysége és kialakulnak
a nagy termőterületek. Cobden maga meggyőződéssel hirdeti,
hogy ha a vámok és monopóliumok által .eltorzított egészség
telen versenyzés megszűnik, a háborús okok is elenyésznek és
megszületik a népek békés köztársasága. [Báliéi, 71.] Fanatiz57

musuk végre eredménnyel jár: 1846-ban Peel javaslatára az
alsóház eltörli a gabonavámokat, 1853—60. között pedig a védő
vámok is teljesen megszűnnek. Ezekután az angol kereskede
lem versenytárs nélkül uralkodkatik a világpiacon, [Száz év
alatt meghuszonnégyszereződik: 1876-ban ő bonyolítja le a vi
lágkereskedelemnek majdnem negyedrészét, pontosan 23%-át.
Bállá, 166—67.] majdnem egészen a század végéig, amikor az
USA és Németország konkurrenciája változtat a helyzeten, oly
annyira, hogy a közvélemény a védővámok visszahozatalát kí
vánja. [Fehr, 293.]
Ez a példátlan intenzitású ipari és főleg kereskedelmi fe j
lődés nem volna lehetséges újabb találmányok és főleg meg
felelő szállítási lehetőségek nélkül. De szerencsére James Watt
találmánya tovább fejlődött. Egyrészt minden üzem és gyár
hajtóerejévé szegődött, másrészt Stephenson és Fulton keze
alatt a szállítás eszközévé vált. Stephenson elkészíti híres gőz
mozdonyát és 1825-ben megnyílik az első vasútvonal Stockton
és Darlington között. A kezdeti idegenkedés után Anglia tuda
tára ébred a találmány jelentőségének: 1836-ig 80 millió fontot
fektet vasútépítésbe, 1856-ban már 14.000 km. vasútvonala van
üzemben. [Bállá, 40.] íg y a szárazföldi szállítás egyre jobban
elterelődik az útakról és csatornákról a vasútakra, ami meg
gyorsítja és egyes esetekben olcsóbbá is teszi az üzletet. Fulton
Róbert, az amerikai tovább tökéletesíti, 1804-ben már bemuta
tott gőzhajóit és benépesíti velük az amerikai nagy folyókat.
1833-ban a Royal William nevű 200 lóerős, 360 tonnás gőzös
elsőnek szeli át az óceánt, [Bállá, 42.] megnyeri az angolok tet
szését és indítójává válik a két nagy tengeri szállítási társaság,
a Cunard és a Royal Mail megalapításának. (1839— 1840.) A
táviró kábelei egyre sűrűbben fonják körül a Földet és min
den elsősorban Angliának kedvez, mely szívós céltudatossággal
állítja az új találmányokat expanzív politikájának szolgála
tába.
A pénzügyek történetében korszakot jelentett a kaliforniai
arany felfedezése, (amit rövidesen soron követtek az ausztráliai
aranymezük és a mexikói ezüsttelepek.) A lelőhelyéről Angliá
ba áramló roppant nemesfémtömeg megszüntette a pénzpiac
nyomott hangulatát, az 1825-ös és 1837-es pénzügyi összeomlá
sok következményét. Megkezdődött a bankok igazi nagy, gazda
ságtörténeti tevékenysége, mely elsősorban a készpénz nélkül
való fizetésben, clearing- és csekkforgalomban nyilvánult. Az
összeszedett és előnyösen kihelyezett tőke kiegyenlítette a ki
vitel és behozatal differenciáit. Anglia lett a világ bankárává.
Nincsen államkölcsön, amit ezidőben ne jegyeztek volna a lon
doni tőzsdén. Az óriási pénzbőség egyaránt fellendített min
dent: eljött a jólét és a megelégedés kora . . .
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A századforduló és a világháborút megelőző évtized már
egészen más képet mutat. Az új találmányok, villany- és ben
zinmotor, meg a tökéletesedő gyártási eljárások egyre nagyobbmennyiségű és jobb minőségű árú termelését teszik lehetővé;
az olcsó és jó árú eláraszt mindent és mindenki számára megkönnyíthetné az előírt életszínten való megmaradást. Igen ám,
de a termelés növekedésével éppen fordított arányban változik
a fogyasztás! A gép tökéletesedésével egyre szükségteleneb
bekké válnak a munkáskezek. A gőzcséplőgép például 54 em
bert tesz fölöslegessé, akik azelőtt a cséphadarókkal dolgoztak.
A futószalag, mely minden munkádnak csak egy abszolút .pre
cízre begyakorolt mozdulatot enged tenni, kevesebb emberrel
többet és jobbat produkál. Ennek következtében az állam di
lemma elé kerül: ha továbbra is ugyanannyi munkást akar fog
lalkoztatni, mint eddig, óriási mértékben növelnie kell a ter
melést és lerontani az árakat, meg a fizetéseket is; ha pedig
megmarad a régi termelési szinten, a régi árak mellett és a mechanizálódás növekvésével csökkenti munkásainak számát, ak
kor elgyengíti a fogyasztást és nyakába veszi még a munka
nélküliek ellátásának gondját is! Az angol állam úgy akarja
elkerülni mind a kettőt, hogy a gépesedés arányában engedi
fejlődni a termelést, de ugyanakkor igyekszik az árútöbblet
nek új piacokat is szerezni. Az imperiálizmus gondolata elő
térbe jut és minden szem a gyarmatok felé szegeződik. Cecil
Rhodes és Kitchener csak az angol közhangulat kifejezői, ami
kor szövetkezésekkel és fegyverrel is meghódítják Anglia szá
mára az utolsó két gyarmatbirodalmat, a délafrikai terület
komplexumot és angol-egyiptomi Szudánt. Indiában is egyre
tágulnak a pacifikáit területek határai és a chauvinista , sárga
sajtótól" feltüzelt nép egyre újabb országrészek meghódítását
kívánja. Az óriási gyarmat-lakomának utolsó fogásaként a búr
köztársaságot nyeli el a falánk Anglia 1900-ban. Ez az állandó
expanzió aztán szembetalálkozik a feltörekvő országok, főleg
Németország hasonló igyekezetével és az eredmény az utolsó
„békeévek" kétségbeesett gazdasági háborúja. Az angol ipar
küzdelme a konkurenciával, melynek jelei már a 18. század
végén is mutatkoztak, most már életre-halálra megy. Az angol
nehézipar alapja, a vastermelés, a leghatározottabban lemarad
a német mögött: 1870— 74. között 6:2, 1900—04 között 9:8 ^volt
a termelés aránya Anglia javára, 1910— 13. között ez az arány
szám már 10:15. Az acéltermelésben ugyanez a helyzet: Anglia
1870—74-ben félmillió tonnát termel, Németország 200.000 mé
termázsát; 1900—04 között ötmillió tonnára már hétmillió esik
Németország részéről, 1910 és 13. között pedig már csak 7:15
lesz az arány; Anglia már csak feleannyit produkál, mint a
nagy rivális. [Bállá, 170.] A szövő-fonó ipart éppen ott éri a
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legnagyobb csalódás, ahol a legkevésbbé várta volna: a Távol
Kelet, mely még az 1905—06-os években 6 milliárd yard angol
szövetet konzumált, lassan emancipálódik és az indiai, de főleg
a japán gyárak kezdik elhódítani a piacot. Az Egyesült Álla
mok gazdasági térre viszik át a Monroe-doktrinát: „Amerika
az amerikaiaké" és Anglia ismét fontos érdekköreiből marad ki
Közép- és Délamerikában.
Egy módszer volna még, mely egycsapásra megszilárdítaná
az ország gazdasági alapját: letérés a szabadkereskedelem bá
zisáról és egy, az összes domíniumokat magában foglaló vám
test megalkotása, mely már autarchiára rendezkedhetne be,
(nem úgy, mint az angol anyaország, mely már évtizedek óta
többet hoz be, mint amennyit kivisz.) [Felír, XIX. 293.j Joseph
Chamberlain egész pártot épít erre az elgondolásra, de a liberálizmus túlságosan erős és 1906-ban az új parlamentben 448
képviselő foglal állást a védővámok ellen és csak 157 mellette.
[Felír, XIX. 334.]. Ezzel aztán a védvám sírba is kerül, egészen
a világháborúig, közben pedig a németek támadó jellegű vám
politikája, [Bállá, 159.] egyre közelébb hozza egymáshoz a két
nép kereskedelmi forgalmát, úgyhogy a világháború előtt már
közvetlenül fej-fej mellett haladnak. [Bállá. 162.] Az óriássá
fejlődött német hajózás [1871-ben 81.994 regisztertonna, 1913-ban
4,380.000 regisztertonna, Bállá, 164.1 a világ minden részébe el
viszi a konkurrenciát és az angolságban általánosul a vágy:
folytatni a reformokat.
A reformot hirdeti a Fábián Society mozgalma, mely 1884ben kezdődve hamar eljut a hivatalos elismertetésig. Hogyan is
lehetne negligálni az ország legkiválóbb tudósaiból és íróiból
alakult társaságot, melyben Bemard Shaw és Sidney Webb
foglalnak helyet? „A fábiánusok elfogadják a marxizmus kri
tikai részét, elfogadják azt az állítást, hogy a tőke kizsákmá
nyol és a tőkések osztálya tétlen és csak a munkás dolgozik,
de a marxizmus politikai programmjával nem értenek egyet ...
Védelmezik a vallást, a családot és csak a fontos, nagy üzemek
köztulajdonba való vételét tartják szükségesnek." [Bállá, 228.].
Ennek az úton-útfélen felhangzó tanításnak hatása alatt szü
letnek meg a különben egyáltalában nem szociálista Asquithkormány szociális reformjai. A „Workmen s Compensation Act
1906“ védelmébe veszi a munkásokat, az ,,Old Age Pensions
Act 1908“ megvalósítja, illetőleg inkább csak megindítja a tár
sadalombiztosítást. (Fehr, XIX, 334.]
Az 1909-ben közzétett
Reports of the Poor Lám Commission“ megmutatják a nemzet
szociális bajait („ .. . valami komoly baj van társadalmi szerve
zetünkben") ... de ugyanekkor rámutatnak arra is, hogy eze
ken a bajokon nem lehet fölényes gesztusokkal és nagylelkű
pénzáldozatokkal segíteni („ .. . bármilyen természetűek legye60

nek is a bajok, nem olyan természetűek, hogy elintézhetők le
gyenek csekk-aláírásokkal és a közpénzekből való adakozással.“ ) [Green, 837.] Itt bele kell helyezkedni a munkásság
helyzetébe. Erről a belehelyezkedésről tanúskodik aztán a „Na
tional Insurance Act, 1911“, mely elvként mondja ki a kötelező
betegségi, baleseti és öregségi biztosítást, azonban nem engedi
a munkást teljesen az államra támaszkodni, hanem éppen ellen
kezőleg, saját teljesítményekre is kötelezi. Ezzel akadályozza
meg a törvény, hogy az angol munkásság a római plebs nivójára süllyedjen, mely ,.panis“ és „circenses" szempontjából egy
aránt az államon csüggött. |Fehr, XIX. 334.]
Természetesen
még számos más törvény is tanúskodik a háborúelőtti évek szo
ciális érzékéről és reformhajlandóságáról, amelyeket azonban
itt mind felsorolni fölösleges volna.
,
Sokkal fontosabb az a tény, hogy a reformok nem mennek
nagy politikai küzdelmek és újítások nélkül! Asquith és pénz
ügyminisztere, Lloyd George, 1909-ben új adókat ajánlottak a
törvényhozásnak: alkohol-, dohány- és benzinadókat, valamint
a földadó egy fajtáját, mely különbséget tesz szerzett és örök
lött birtok között. A Lordok Háza felhördül, el akarja vetni a
javaslatot, de Asquith nem enged. U j választásokkal megbizo
nyosodik a nép bizalmáról, utána pedig kijelenti, hogy töme
ges pair-kinevezésekkel fogja megtörni a Ház ellenállását. A
fenyegetés használ, a lordok megszavazzák a budget-t és két
év múlva keresztül megy a „Parliament A ct“ , mely a Lordok
veto-jogát puszta elodázási joggá változtatja. [Somervell, 76.]
A z alsóház megint döntő csatát nyert és örömében hajlandó
elfeledkezni a külpolitikai bonyodalmakról.
Pedig az európai helyzet sem egészen rózsás. Írország ál
landóan harcol önállóságáért és már jóval a világháború előtt
elhullanak ennek a harcnak első áldozatai. Ausztria-Magyarország elfoglalja Boszniát 1908-ban és imperialisztikus hajlan
dóságokat kezd mutatni a Balkán felé. Németország beleavat
kozik a marokkói kérdésbe 1911-ben és minden jel a közeledő
háborúra mutat. Azért Anglia nem változik. A hadsereget kissé
korszerűsítik Haldane reformjai, (Green, 836.] a flotta ki
építése is tovább folyik, de amikor 1914-ben elhangzik a „min
dent meggondoltam és mindent megfontoltam , az ország tö
mege készületlenül és közömbösen áll szemben az esemé
nyekkel.
Ha a szociális és politikai fejlődést egy mondatba próbál
nék összesűríteni, azt mondhatnánk: a 19. század küzdelem az
individuálizmus és kollektivizmus, liberálizmus és „authoritárián izmus", kapitálizmus és szociálizmus között, küzdelem,
mely ha nem is fejeződik be,- de a háborúig olyannyira előre61

lialad, hogy nem sok kétséget enged meg az utóbb említettek
végső győzelmét illetőleg.
Az uralkodó szellemi áramlat a kapitálizmustól támogatott
individuálista liberálizmus. Lényegileg [Lásd: Mack, 122—24.]
forradalmi és utópisztikus életinterpretáció, amely radikális
változásokat kívánt, hogy az embert és intézményeit megjavít
hassa. Végső célja minden ember szabadsága, boldogsága volt,
s materiális, valamint morális tökéletesítése. Mechanikusan ér
telmezte a mindenséget, hirdette a praktikus és hasznos dolgok
primátusát, mélységesen meg volt győződve az értelem vezér
szerepéről a lelki életben és gyűlölt minden dogmát s előíté
letet ... Ezeket az elveket ilyen, vagy olyan módon átvitte
a gyakorlatba is. Harcolt a racionális vallásért, a gyakoi*ati,
hasznossági együtthatóktól meghatározott, vallástól független
etikáért és az egyén szabadságáért. Zászlójára pedig jelszóként
a „laissez fairé"-t írta: a közösség ne avatkozzék be az egyén
dolgaiba!
A liberálizmus gondolata Angliában született meg, Ilume
és Adam Smitli agyában. [Lásd IV. fejezet, 1. rész.] Azonban,
mikor a francia forradalom a „liberté, égalité, fraternité“ je lj
szavait tízezrek vérével mocskolta be, az angolság zöme undor
ral fordult el saját theóriájától és reakcionárius lett. Bürke
megtagadja a Whig-gondolatot és „Reflections on the French RevoIution“-j&bán az angol konzervatív politika alapjait tette le.
[Fehr, XIX. 35., Green, 750—54., Mack, 122., Somervell, 66-1
William Wordsworth, aki mint a forradalom barátja, utazta be
Franciaországot, kénytelen volt revideálni álláspontját. [Fehr,
XIX. 70.] A francia enciklopédisták szépen kikristályosíthat
ták az ember természetes jóságán, jogain és képességein ala
puló theóriáikat, az angol polgár azonban ezzel mind nem tö
rődött. Ő szilárdan megvetette lábát a valóság talaján és 30
évig ellenállott minden kísérletnek, mely a forradalmi gondo
lat importálását célozta volna. Csak 1820 után szivárogtak be
ismét a felvilágosodás eszméi, akkor is csak az angol tempera
mentumnak megfelelő változtatásokkal, [Mack, 127.) és lettek
ismét az angol politika vezérfonalává.
Ennek az elangolosított liberálizmusnak, (majdnem azt ír
tuk: elnyárspolgáriasodott radikálizmusnak) első alkotása a
,,Reform B ili“ 1832-ben, melvet mint a demokrácia nagy diada
lát szoktak elkönyvelni, holott végeredményben nem a népet
juttatta képviselethez, hanem egyszerűen az arisztokrácia he
lyett a bourgeoisie kezébe tette le az ország jövőjét. Megszűn
tek a választókerületek, melyeket csak a térképen lehetett meg
találni, [Green, 802.) a rotten boroughs, melyekben nem volt
több, mint 30 választó, de mégis két képviselőt küldtek a par
lamentbe. Az ipar és kereskedelem élettől lüktető középpontjai,
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mint Manchester, Birmingham, Leeds végre megszólalhattak,
megvédhették saját és polgáraik érdekeit a Westminster palo
tában. De a munkásság, melynek segítsége és támogatása „par
lamentképessé" tette a középosztályt, nem volt sehol! A Bili
elismerte a Tulajdon és a Köztisztelet jogait, de nem ismerte el
az Emberét. [Lásd Fehr, XIX. 146., Green, 802—06., Somervell,

66.]

Egészen természetes, hogy az ilymódon háttérbe szorított em
berréteg, a munkásság, támadásba megy át, küzdelembe fog a
saját jogaiért. Már 1833-ban megalakul a ,,General Union of
all Trades", az első azok közül a munkásszervezetek közül,
melyek a titkos, vagy nyílt osztályharc szolgálatában állanak.
[Green, 807.] Róbert Owen, az emberbarát gyáros, IMeissner,
213.] Cooperatioe Society“-be szervezi a munkásokat és így
próbálja meg kikapcsolni a kapitalista ipart. A két irány,
„Trade Unionism" és „ Oroenism“ egyesítését kísérli meg a har
mincas és negyvenes évek munkásmozgalma, a „Chartism“, mely
nevét William Lovett asztalosmester „The People’s Charter"jától kapta. [Dobbs, 224.] Ez a mozgalom olyan nagy program
mal jött, (általános titkos választójog, a választókerületek egy
ségesítése, a képviselőség végzettséghez való kötöttségének meg
szüntetése, egyéves parlamenti ciklusok, stb.), hogy kénytelen
volt egyenesen politikai hatalom elnyerésére törni, óriási de
monstrációkkal, sztrájkkísérletekkel és így tovább. [Dobbs,
210— 14.] Végül is a kormány erélyes közbelépése, illetőleg a
szociális viszonyok nagymértékű javulása elgyengítik a töme
geket, melyek az 1848-as óriásdemonstráció után egyidőre le
mondanak a politikai szereplésről és elveik fenntartása mellett
élvezik a Viktória-korszak egyre növekvő jólétét.
Az uralkodó osztály ugyanis közben politikát változtat: a
különféle demonstrációk rádöbbentették a munkásság erejének
tudatára és most megpróbálja szociális intézkedések egész so
rával leszerelni a veszedelmes ellenfelet. Ezeknek egy részét
már föntebb is említettük, de ezenkívül is minden téren nagy
igyekezetei fejtenek ki. Megreformálják a szegénytörvényeket,
és eltörlik a gabonabehozatali vámot, mely a nagy drágaságnak
volt indítóoka. Megalakul a „General Board of H e a l t h a köz
egészségügyi minisztérium, és a szabadkereskedelem bevezetése
ú j jólétnek válik forrásává. [Fehr, XIX. 160.] Az 1870-es „Education A ct“ új alapra helyezi a népoktatást, de az angol tör
vényhozásra oly nagyon jellemző kompormisszumos alapra:
nem teszi kötelezővé az iskolalátogatást, hanem csak annyi is
kolát teremt, hogy a szülőknek ne lehessen többé ürügyük a
gyermekek távoltartására. [Dressler, 265. — Kötelezővé csak
1876-ban teszik a népoktatást. Green, 1876.] ... Sőt szociális
intézkedéseken túlmenőleg politikai engedményekre is hajlan63

dók az egymást felváltó Whig és Tory kormányok, melyek
most már egyaránt ugyanazt a két felső osztályt képviselik,
1867-ben kiterjesztik a választójogot, még mindig bizonyos
anyagi feltételekhez kötve ugyan, de már munkásoktól is elér
hetően. Vagyis, az ötvenes-hatvanas évek Angliája — messziről
nézve, — a kölcsönös jóindulat, a megelégedettség, a béke or
szágának képét mutatja, ahol az aranyszívű Mr. Pickwick utaz
gat egyik békés kalandból a másikba és ahol a derék Dávid
Copperfield-ek, hosszas, megfeszített munka és szenvedés után,
mindig elnyerik jutalmukat, a biztos exisztenciát és a családi
boldogságot.
Igen ám, de amint közelebb kerülünk a század végéhez és
főleg, ha nem a dickensi humor kedves meséiből tájékozódunk,
hanem a statisztikákból, erősen megváltozik a kép. Az osztá
lyok kölcsönös jóindulata alól kiütközik az egymásrautaltság
önző szempontja, a megelégedettség feszült várakozást takar,
a békét pedig sztrájkok, [Somervell, 69.] és politikai gyilkos
ságok, IGrecn, 850.J zavarják meg. Az 1876-os év óta folyton
csökken a születések arányszáma, 30 év alatt 36.3 ezrelékről
25.6 ezrelékre. A kereskedők száma folytán növekszik, 1881ben 600, 1891-ben 800, 1901-ben már 900,000, úgyhogy a szá
zadvégén már minden nyolcadik kenyérkereső ember kereske
dő és kereskedelmi alkalmazott. Ennek megfelelően csökken
az őstermelő lakosság, (1881-ben 32.1%, 1891-ben 28%, 1901 ben 23%) és az agrárius produkció. A munkanélküliek száma
is igen tekintélyes: 1870—79 között 34, 1890—99 között 23.4
ezrelék. [A számadatok a Daily Mail Yearbook 1912-es szá
mából, 60—61. oldalról és a Daily Mail Yearbook 1912-es év
folyamából valók.] Ezek a jelenségek országszerte hatnak a
gondolkodó elemekre: felébred az aggodalom a jövő iránt, meg
mozdul a 30 év óta mozdulatlan munkásság és megmozdul
nak a többi osztályok is. |Fehr XIX. 297.] William Booth köny
ve. [In darkest England, 1890. — Works of W. B. edited by
Meynell Volume I I I . I úev hat, mint egy megkapó segélyki
áltás a középosztály lelkiismeretéhez. A társadalmi alvilágból
felmerül a szociális elveket valló „Independent Labour Par~
ty“ ; Keir Hardie vezetésével magához ragadja az újonnan ala
kult munkásszervezeteket és az 1906-os parlamentben 51 he
lyet biztosít magának. A szocialista tanok megingatják a hitet
a „laissez fairé“ elvében is: a Labour az állam fokozottabb be
avatkozását kívánja az ember életébe, mert csak így lehetsér,es a nemzeti energiának kellő kihasználása. Az individuálisÜberális-kapitalizmus meginog a kollektív-authoritáriánus-szociálizmussal szemben.
Tehát a század szellemi képének legfőbb vonásait a libe-
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rálizmus és ellenzéke rajzolják meg. Viszont a részletek kidol
gozásában nagy szerep jut több más eszmekomplexumnak is,
melyek már nem annyira szociális-politikai természetűek. Ezek
töltik ki a liberálizmus-rajzolta kartonvázlat üres síkjait szí
nekkel; ezek árnyékolják a kép sötétebb oldalait, ezek emelik
ki a csúcsfényeket. Abban pedig mind megegyeznek, hogy el
gondolásaiknak perpetuálódására törve, befolyásolják a közép
iskolát; elkerülhetetlen tehát a fontosságukkal arányba állí
tott ismertetés.
A századforduló körül a legfontosabb nem-politikai termé
szetű történés a romantika virágbaszökkenése. Az „angol ro
mantika atyja címért körülbelül egyforma joggal versenyez
hetnek Walter Scott és Wordsworth, deakeresztapaság feltétlenül
Rousseau-nak jut. A „Noiwelle Heloise“ felelős Wordsworth és
Shelley természet-extázisáért. „Emilé" lényege (a híres „retournons a la Natúré", mert hiszen Isten mindent úgyis jónak
teremtett és csak az emberi beavatkozás rontotta el a világot!)
pedig alaphangja lesz az ifjúkor túlbecsülését hirdető wordsworth-i életfilozófiának, amint az a híres ,,Ode on lntimations
of lm m ortality"-ben felcsendül. [„Heaven lies obout us in our
inf&ncy... Shacles of the prison house begin to close upon the
groming boy, etc. Lásd Compton Rickett, 313.] Ezekhez hozzá
adhatjuk még a múlt iránti rajongást, mely éppen úgy meg
nyilvánul Scott regényeiben, mint pl. Byron epikájában; az
individuálizmus követelését, a valláshoz és a misztikushoz való
visszavágyódást; az értelemtől az érzelemhez való visszatérést
és nagyjából fel is vázoltuk már az angol romantikát.
Ez a lelki beállítottság, mely Shelley vagy Coleridge mű
veiben költői fegyverekkel küzdött a racionalisták prózai vi
lágszemlélete ellen, más téren is szembeszáll az ész uralmával.
A hitéletet felrázza az „O xford Mooement", [Fehr, XIX. 151—•
52.] amely a negyvenes években éri el csúcspontját és egyben
végpontját is, John Henry Newman aposztáziájával. Az oxfordisták ismét át akarják hatni az egyházat és rajta keresztül
az életet is azokkal a megmagyarázhatatlan, misztikus lelki
energiákkal, melyeknek a múlt század észvallásában oly kevés
hely jutott. Newman és követői megmámorosodnak a törté
neti egyház gondolkodásától és olyan erősen húzzák alá a val
lás esztétikai oldalát, mint még soha senki az anglikán egy
házban, Kérdezzük, az érzelmek feléledése, a történeti és esz
tétikai momentumok kihangsúlyozása mi más. mint roman
tika? Fehr állapítja meg: [Fehr XIX. 152.] ,»Az oxfordi moz
galom egyházi romantika, mely táptalaját Coleridge idealizmu
sában és Walter Scottnak a középkort megszépítő epikájában
találta meg“ .
A hitélet romantizálódásával egyidőben a tudományos gon65

dolkodás is eltéved a romantika érzelmes útvesztőjében. Carlyle, a Fichte-tanítvány és Goethe-rajongó romantikusan magya
rázza a kort a ,,Signs of the Times”-bán, (1828) és a „Characteristics”-ben, (1823.) Szerinte az egész kor mechanikus. Nagy
eredményeket ért el az ész tudományaiban, fizikában, mate
matikában és nemzetgazdaságtanban. Ez az értelem-mechanika
most túlburjánzik megszabott határain és elgazosítással fenye
get politikában, filozófiában egyaránt, mert minden életjelen
séget a jelen szemszögéből néz és magyaráz. Holott — mondja
Carlyle — nem a földi gyönyör és a boldogság az élet célja,
hanem a végtelenség gondolata felé irányított tevékenység.
Csak ezzel harcolhatjuk ki magunknak újból velünkszületett
jogunkat az éghez, vagyis — Fichtével szólva — így olvad fel
újból az individuum a tiszta Énben. [Fehr, XIX. 153— 154.) Ke
mény és férfias tanítás ez, de szertelen. Nagy mélységből nagy
magasságokra tör és éppen ezért idegenül hangzik az angol
fülnek. Különben is, a gazdasági élet követelményeivel szem
ben nem tud megállni és a század közepén útat kell. hogy en
gedjen — testvéreivel, a romantikus költészettel és vallással
együtt — a további fejlődésnek ...
Már említettük a liberális politika fejlődésének kapcsán azt
a nagyfokú jólétet, mely az ipar és kereskedelem századközépi fellendülése következményeként évtizedekre kibékített
minden nyárspolgárt a világ folyásával általában és a saját
sorsával különösebben. Nos, ez a sorsával elégedett és a tipi
kusan középszerű Viktóriáért lelkesedő nyárspolgárság termé
szetesen elveszti a romantikus életlátás képességét: miért is
keresse messze távolban Novalis kék virágját, amikor itt is, a
mindennapi életben is megtalálja a boldogságot? Nem ismeri
el, megtagadja a romantikát, a folytonos keresés szükségessé
gét: csak annyit hajlandó koncedálni, hogy változásokra, re
formokra szükség van. [Mack 193—94.] Ezeknek is csak las
san szabad jönni, tapasztalaton kell alapulni és lehetőleg meg
kell őrizni azt, ami a múltban már bevált. A demokráciának
és az egyén szabadságának megvan a maga létjogosultsága,
de előbb ki kell egyeznie a régebbi ideálokkal, mint a társa
dalmi osztály-rendszerrel, a tapasztalattal és az uralkodó er
kölccsel. A vallás és a tudomány, az „emóció" és a „ráció", a
morális ás az intellektuális meg kell, hogy férjenek egymás
sal. A gazdasági életben hadd maradjon meg a „laissez fairé”,
de viszont szociális kérdések megoldásánál nem szabad vissza
riadni az állami beavatkozástól sem. Szóval, közvetítő meg
oldás a javából, melyet talán Chestertonnal „Viktoriánus
kompromisszum“ -nak nevezhetünk.
A gondolkodásnak erről a megváltozásáról Coleridge ké
sői munkássága tanúskodhatik, amely egyenértékű a régi ide-
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álokhoz való visszatéréssel.
[Coleridge ugyan már 1834-ben
meghalt, de eszméi csak évtizedek múlva hatották át a köztu
datot.] Nézete : az átlagember életcéljának megvalósításához
szükséges a vezetés; kell, hogy a gondolat hősei tiporják az
utat az utánuk jövő közkatonák számára. El tehát a „laissez
fairé“ lélekölő, hideg automatizmusával! Adjátok vissza az ura
kat és a régi intézményeket. „Társadalmi és intézményes vál
tozás kell, de összhangban a mélyen-gyökerező angol érzések
kel. A megújult és új életre kelt egyház és állam új kornak
válhatnak vezéreivé". — [Idézi Mack, 195.] A kompromiszbizonyítja az is, hogy Coleridge összeegyezteti az
individuum szabadsagai a fokozott allami beavatkozás elvé
vel . . . „Coleridge liberális-konzervativizmusa túlment úgy a
konzervatív, mint a liberális elméleteken abban a hatalomban,
melyet az államra és az egyházra akart ruházni és így mint
egy Jtorai elődje a szocialista, vagy inkább fascista elméletek
nek. [Mack, 195.] Ez a gondolat, bármennyire ellentétben áll
is minden eddigi hagyománnyal, egyre közkedveltebb lesz és
annyira különböző emberek veszik fel programmjukba, mint a
konzervatív Disraeli, a későbbi Carlyle és Matthew Arnold.
Disraeli „Sybil“ -jében, amelyet a chartista időkben írt, (1845)
átadja a hatalmat a nemes, vezetésre született arisztokratának.
[Compton Rickett, 516.] Carlyle a „Heroes and Hero-Worship“ben, (1837) és a „ Pást and Present"-ben (1843) már a vezetés
re született hős apotheózisát írja meg és különösen az utóbbi
ban részletesen kifejti kompromisszumos hitvallását... „Szo
ciális hitvallása különös keveréke a radikálizmusnak s a kon
zervativizmusnak". [Compton Rickett, 568.] Matthew Arnold
a „Culture and Anarchy“ -ban, (1869) visszasírja a feudálizmust, mely egyetlen erős állami vezetőakaratot kívánt és az
egyént ennek az akaratnak rendelte alá. [Felír, XIX. 174.,
Compton Rickett, 573.] Mindent egybevetve, azt láthatjuk,
hogy a filiszterség szolgálatába állítja a kor legfényesebb szel
lemeit, hogy ebben a fényben saját reménytelen szürkesége is
felragyogjon, megszépüljön. A romantikus szellemnek^ az élet
folyam vadvíz volt, amely veszélyes sellők-, titkos zátonyok-,
merész kanyarulatokon keresztül ragadta az ember csónakját
■egy láthatatlan cél felé. A bejáráshoz bátorság kellett és hit
abban, hogy a folyam jó irányba vezet. A viktoriánus szellem
megszabályozása szegény folyót, zátonyait felrobbantja,1- kasnyarulatait levágja, medrét kibetonozza, míg végül egy lus
tavizű, nyílegyenes kanális marad. Ennek a bejárásához aztán
nem kell már más, mint két erős kar, mely forgatja az eve
zőket; a bátorság fölösleges, és fölösleges a hit is, hiszen ha
nagy messzeségben is, de látható a csatorna vége, a cél.
Mert a viktoriánus kor megtalálja a romantikától oly so67

káig hiába keresett életcélt az evolúció gondolatában. Darwin
az „Origin of Species"-ben (1895) megállapítja az evolúció tényét
a biológia területén és bizonyítása olyan lenyűgöző, hogy át
ugrik a filozófiára is. Herbert Spencer a darwin-i „suroioal o f
the fittest"-re építi saját rendszerét; [„First Principles , 1862.]'
mely mechanikus bizonysággal viszi az emberiséget egyre
előbbre, a végső boldogság felé. [Felír, XIX, 166.1 Hosszú theológiai és filozófiai viták után is végre az evolúció győz, leg
alább is mint a múltra vonatkoztatott elmélet. A jövőt azonban
mégis más erők fogják formálni, mint egyrészt az eredeti és
szerzett tulajdonságok átöröklése, másrészt az életfeltételek
változása, a létért való küzdelem, az ezzel együttjáró kiválogatódás és fokozatos nemesedés.
A század végének legerősebben jelentkező eszméje, mely
— minthogy minden pártpolitikai ballaszt nélkül való — ro
hamosan a politikai élet zenitjére emelkedik, az imperiálizmus, melynek előhangja már Carlyle-nál is felcsendül. [Lásd:
King Shakespeare leírását a „Heroes and Hero-Worship"-henl]
Okát a mai realista ember abban látja, hogy az angol közvé
lemény önmaga előtt igyekezett igazolni nagyméretű gyarma
tosító politikáját, amelyről már megemlékeztünk. A mai em
ber előtt az imperiálizmus egyszerűen egy adott gazdasági
helyzet szellemi melléktermékének tűnhetne fel. Azonban a 19.
századbeli ember, — különösen pedig Kingsley, Henley és K ipling, akik költői formában terjesztik a gondolatot, — messze
távol állanak ettől a pozitivista felfogástól. Az ő meggyőző
désük szerint az angolok Isten választott népe, arra hivatva,
hogy civilizációt terjesszen az egész Földön. A brit flotta és
a brit hadsereg dolga, — az ország mesgyéjén túl, — megje
lenni mindenütt, ahol igazságtalanság történik és helyreállí
tani a megbontott társadalmi rendet. A brit ember, (mert ők
már „English" helyett kezdik a „Britisher" szót használni,!
nem szűklátókörű, otthonülő kalmárnak van teremtve, hanem;
a kultúra misszionáriusának, aki kereszttel, vagy könyvvel*
vagy gyógyszerrel, de ha kell gépfegyverrel is dolgozik az
emberiség továbbfejlődésén, ő az, aki még a borneói ültetvé
nyen is szmokingot ölt, amikor leül magános vacsorájához, —
csak azért, hogy bennszülött szolgái ne láthassák negligé-ben.
[Látjuk itt már a faji jelleg kidomborítását, mely annyira jel
lemző a mi korunkra, de egyenlőre csak még „fehér“ -„nemfehér“ relációban!) Kingsley, Kipling és a többiek teljes meg
győződéssel kiáltják ki ezt a típust az új angol ideálnak.
Mack szerint: „Ez volt az utolsó Anglia romantikus hit
vallásai közül. Az angol romantika, mielőtt még végleg elbu
kott volna a reálizmussal szemben, mintegy búcsúgesztusként
átformálta a gyarmatosítás sivár tényét a nagy, paternalisz-
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iikus birodalomról való álmodássá. Az angol uralkodó osztály
ebben az álomban élte ki mindazt a romantikus hajlandóságot,
melyet a materalisztikus kor lassú kihalásra kárhoztatott/6
IMack, 291.] De amint álmunkban az álom mindig szubjek
tív valóság, úgy ez az álom is valóság volt az angol ember
számára és bizonyos mértékben az is maradt, mind a mai
napig.
...
.
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Yl. A középiskolák reformja.

1. Konstruktív kritika.
A napóleoni háborúk reakcionárius idejében minden angol
középiskolában szörnyű volt a helyzet. Az államtól való füg
getlenség és minden felső ellenőrzés hiánya lehetővé tette a
public schoo/-oknak, hogy véglegesen sutbadobják az alapító
intencióit és csak a saját zsebükre dolgozhassanak. Winches
ter-tői Eton-on keresztül Charterhouse-ig minden iskola alapító
levelében a szegény diákok a legfontosabbak. Ám tartsanak a
tanárok diákokat, akik ellátásukért fizetnek; de ez csak külön
jövedelmi forrás legyen, ne pedig az iskola népességének lénye
ges eleme. Ez volt az alapítók álláspontja, de az évszázadok
folyamán ez az elv egyre gyengült, kötelező ereje csökkent,
míg végre a 19. század elején teljesen érvényét vesztette. Nem
csak, hogy a gyakorlatban nem vettek fel szegény diákokat, de
nyíltan hirdették, hogy Eton, Westminster, Winchester és a
többiek már eredetileg sem voltak szegényeknek szánva. [Mack,
9. Leach: History of Westminster, 96.| így a public school el
érte azt, hogy nevével ellentétben a legkevésbbé nyilvános is
kolatípussá lett Angliában ... A grammar school-oknál, de a
public schoo/-oknál is, súlyos baj volt az alapítványok kezelé
sében mutatkozó szabadosság. A legtöbb iskola fölött nem állott
sem állami, sem egyéb nevelési tekintély, csak az egyházi ha
tóságok névleges ellenőrzésével kellett számolnia. Ezek pedig
legtöbbnyire nemcsak, hogy a nevelés kérdéseiben engedtek
szabad kezet az igazgatónak, hanem még pénzügyi és szerve
zési dolgokat is átengedtek bizottságoknak, (boarcl of trustees)
amelyek aztán nyugodtan kihasználhatták a helyzetet a maguk
javára. Mack szerint az iskolák korrupciója három formát öl
tött: [Mack, 15.] ellopták a pénzt, mely a diákok szükségleteire
lett volna szánva, ellátási díjakat szedtek az alapítványi helyre
felvett tanulóktól is, végül pedig protekciós alapon intézték a
felvételeket. Azonban mindez még semmi sem volt azokhoz
a bajokhoz képest, melyek az iskolák első és egyetlen célját,
a nevelést magát kezdették ki.
Az intellektuális képzés megcsontosodásáról volt már alkal
munk szólani és elég, ha annyit mondunk, hogy a századvál
tozás semmi változást sem hozott. De a morális nevelés éppen
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a századfordulókor érte el mélypontját. A tanárok, akik még
mindig a középkor eszközeivel dolgoztak, elvesztették minden
hatásukat a kezük alá került ifjúságra s minden tevékenységük
a kül ső rend, az üres fegyelem fenntartásában merült ki. Fe
lelős volt ezért az a pedagógiai beltenyésztés is, mely mindmáig
elválaszthatatlan sok angol középiskolától. Minden iskola vala
melyik egyetemi kollégiummal volt rokonságban, diákjait oda
küldte és tanárait onnan kapta. |Wykeham egyszerre alapította
a New College-et Cambridge-ben és a híres Winchester School-t.
Darwin, 4. .. "VI. Henrik király is egyszerre alapította Etont és
King’s College-t, Cambridge. Darwin, 5. .. . Sir Thomas Whyte
ösztöndíjas helyeket biztosított St. John’s College-ben, Cam
bridge-ben, a lonbridge School diákjai számára. Rivington, 13.
.. . Blundell s School már a 16. században is Balliol-ba, (Oxford)
és Sidney Sussex-be, (Cambridge) küldötte nvöendékeit, Snell,
54. és az Évkönyv tanúsága szerint még 1938-ban is három diák
Balliol-ba ment, kettő Sidney Sussexbe. PSYB, 51. ...A m ik or
1868-ban Dr. Hornby-t Eton headmaster-é\é akarták választani,
az ellenzék legfőbb érve az volt, hogy Hornby csak „Oppidan",
vagyis másodrangú etoni diák volt és Oxfordban végzett, nem
King’s College-ben. Byrne-Churchill 31. ... Tanner megírja,
milyen felzúdulást keltett Westminster School-ban Liddel headmaster-sége; fór the first time since Camden, the nem Head
Master más nőt a Westminster himself, though liis father has
been. Tanner, 45.] Természetesnek látjuk, hogy ilyen körülmé
nyek között a tanárok megmaradtak a régi módszerek mel
lett, az egyedüliek mellett, amelyeket ismertek és elkorcsosították pedagógiájukat. Annyira nem voltak képesek hatni diák
jaikra. hogy azok lényegileg magukhoz ragadhatták a morális
képzést és minden tekintélytől függetlenül, önmagukat nevel
hették. |Lásd a public school tréfás definícióját: Schools, in
mhich the boys educate themseloes and certain elderly genfie
men, called masters, look on.]
Ez a nevelés, amit fiúk adtak fiúknak, lehetett jó és rossz.
Mack szerint jobb volt, mint a tanárok által nyújtott neve'és,
mert a fiúk modernebbek voltak: „A fiúk olyan gondolatokat
és olyan cselekedeteket hoztak magukkal hazulról, amelyek
kapcsolatban voltak a 18. század élő'valóságaival, nem úgy,
mint tanáraik gondolatai és cselekedetei.4* |Mack, 35.] Azonban
nem lehet vitatni azt a tényt, hogy a fiúknak nem voltak, nem
is lehettek kialakult elveik, sem tudatos nevelési módszereik
és így sok esetben távolabbi célok nélkül, összevissza nevelőd
tek a változó koreszmék szerint. Anélkül, hogy a pár
huzamosságot minden részletre ki akarnánk terjeszteni, meg
lehetősen szuggesztív párhuzamot vonhatunk az iskolai élet
és az iskolai falakon kívül lezajló élet között: a „laissez fairé“
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elve érvényre jut és amint a világban, úgy odabenn az iskolá
ban sem tudja a „kormány" megfékezni az erőset a gyenge
érdekében. Az ipari forradalom zsarnokságot és káoszt teremt
a közéletben és ugyanilyen zsarnokságra és káoszra vezet a
középiskolában a nevelő hatalom új kezekbe jutása. A végle
gesen kialakult új önnevelés bizonyos téren szép eredményeket
ér el: megtanította a diákot az egyéni szabadság nagyrabecsü
lésére, a tekintély előtt való meghajlásra, és kifejlesztette az
„esprit de corps“-t, de . . . mindezekért igen súlyos tandíjat
követelt: egyik-másik fiú hat év boldogtalanságával kellett,
hogy fizessen és sokszor csak utólag eszmélt rá, hogy az árú
hamis: nem az igazi tekintély, hanem a testi felsőbbség előtt
tanult meghajolni, [Cowper, a költő írja, hogy úgy félt egy
zsarnokoskodó iskolatársától, hogy legjobban megismerte a ci
pője csattjárói: I más so afraid, that I lenem him better by his
shoe-buckles, than any other part of his dress. Compton Rickett,
236., de ez még preparatory schoolban történt; Tanner, 26—9.],
nem „esprit de corps“ volt az, amit magába felvett, hanem
klikkszellem és sznobság. Az ilyen csalódott emberek azután
alkalomadtán súlyos kritikát gyakoroltak a középiskola intéz
ménye fölött és beállítottságuk szerint hol konzervatív, hol
liberális oldalról támadták a középiskolát. Ez a kritika a 19.
század első harmadában annyira megerősödött, hogy habár
szép számmal akadtak a public school-nak védelmezői is, a re
form teljesen elkerülhetetlenné vált.
A liberálizmus természetesen a lehető legerősebben támadta
az iskola intézményét, mely puszta létezésével is ellentmondott
minden liberális elvnek, |„A legkülönbözőbb árnyalatú liberá
lisok mind támadták a „public school“-i, mert ezek az iskolák
egyrészt az uralkodó osztály kiváltságának szimbólumai vol
tak, másrészt pedig olyan intézmények, melyek legkevésbbé
alkalmazkodtak a középosztály politikai, gazdasági, szociális és
nevelési kívánságaihoz," Mack, 129.] és nem akarta tudomásul
venni az idők változását.
Elsősorban kifogásolták a meglévő szervezetet, mely anti
demokratikus mivoltában a műveltséget bizonyos vagyoni álla
pothoz kötötte. Kívánták a roppant tandíj leszállítását, a meg
üresedett helyeknek vizsga útján való betöltését és az alapít
ványok tiszta kezelését. Az első támadás még Adam Smith-től
ered. ( Wealth of the Nations. Everyman, Vol. II. p. 250. etc.)
Azután Lord Brougham vizsgálta meg 1816— 18-ban parlamenti
bizottsággal Charterhouse, Westminster és Winchester belső
életét. Eredmény: a vezetőség visszaél a kezelésére bízott öszszegekkel. [Vizsgálataik eredménye mutatja, „ . . . hogy nagy
mértékben eltértek az alapítók eredeti terveitől; ezeket az elté
réseket pedig a ;,fellom“- k és nem a diákok érdekei diktálták,
72

*

holott ez utóbbiak voltak az alapítványok legfőbb c é l j a i Third
Report of the Selected Committee, 1818. Idézi Mack, 136.] Pár
évi szünet után pedig a Quarterly Journal of Education'*
egyenesen az állami ellenőrzést követeli. [1834. jan. 36. oldal.]
Súlyos kifogásaik voltak a liberálisoknak az értelmi kép
zés ellen is. összekapcsolták Locke utilitárizmusával Rousseau
naturalizmusát és így támadták a tantervet és a módszert egy
aránt. Jeremy Benthain „Chrestomatia“-jábaxi (1824) részlete
sen megvitatja mindakettőt. [Mack, 147.] Hasznos tárgyakat
kell tanítani, mint számtant, növény- és állattant, kézügyessé
get, nyelveket, és mindezt olcsón, érdekesen, és a vessző hasz
nálata nélkül. Szóval: célban s eszközben is homlokegyenest
szembehelyezkedik a fennálló rendszerrel, mert a klasszikusok
ismeretét a minimumra csökkenti és a módszert a tárgyszeretetre és az érdeklődésre építi fel. Olyan reformmódszer volt
ez, mely csak a meglévő valóság teljes lerombolása után lett
volna az alapoktól kezdve felépíthető és így nem is tudott kellő
elterjedésre szert tenni.
Utoljára hagyjuk az erkölcsi nevelés kritikáját, mert az
provokálta évtizedeken keresztül a legélesebb vitákat.
Igaz,
hogy a liberális kritikának kiindulópontját, t. i. hogy a fiúk
önnevelése immoralitásra vezet, elfogadták a public school vé
delmezői is. [Pl. Thackeray, aki a „ Vanity Fair“-ben még kriiikusa. „The Newcomes"-bán már védelmezője a rendszernek,
„Pendennis“-ben azt írja: „ A kis Pen, még 12 éves kora előtt
■éppen eleget hallott már ahhoz, hogy egészen felvilágosult le
gyen bizonyos kérdésekben ... Nem mondom azt, hogy a fiú
elveszett, de a börtön árnyéka egyre jobban beborítja és mi
mindent megteszünk, hogy elrontsuk.** (Pendennis, edited by G.
Saintsbury, p. 20.) Mack hozzáteszi még a fenti idézethez, hogy
lehetséges a „ corrupting“ és „ corrupt“ szavakat a homosexuúlitásra vonatkozó célzásként is értelmezni: ez a bűn később kü
lönösen nagy mértékben elterjedt az angol public school-bán.
Mack, 152.] De ezenkívül semmi közös pont nem volt. Elsősor
ban megtámadták a liberálisok a „f&gging“ intézményét, mely
nem egyéb, mint „verés, zsarnokság, rúgások, káromkodások
és szemrehányások, melyek az iskolai életet kínlódássá és nyo
morúsággá teszik.** [Mack, 157.] Kifejezést adtak annak a véle
ményüknek, hogy ez a lehető legrosszabb szociális tréning,
mert már gyermekkorban beoltja az osztály öntudatot és zsar
nokságra szoktat, emberiesség helyett. Megbírálták a tanárokat
is, akik ha nem is okozták a zsarnokságot és erkölcstelenséget,
de legalább nem tudták megakadályozni azt és nem gondos
kodtak kellő értékű vallásos oktatásról, mely ellensúlyozhatta
volna az erkölcstelenség terjedését. [A vallásoktatás szomorú
eredménytelenségét hosszasan írja le Mack, 161—62. . . . Eton73

ben az istentisztelet unalmas volt, a konfirmáció jó vicc.
(Tucker: Eton of Old. 121.) . . . Manning megírja, hogy Harrowban sem volt semmi vallásos vezetés, semmi kegyesség, még
csak kápolna sem volt, ahová a fiúk imádkozni mehettek volna,
Purcell: Manning, I. 18. ...] És ha a vallásoktatás elhanyago
lása „negatív hiba“ volt, a liberálisok találtak pozitív bajokat
is a tanárok működésében. Ott volt a vesszőzés általános szo
kása! A vesszőzés ellen már régóta tiltakoztak a liberális gon
dolkodásúak, de a francia forradalom után roppantul megnőtt
a tiltakozás hangereje. Southey véleménye szerint: ,.A testi fe
nyíték. véleményem szerint, épp annyira megalázó, mint hatás
talan," |Mack, 165.] és ebben a véleményben osztozik az egész
liberális közoélemény.
Azonban ezzel a liberális közvéleménnyel szembeszáll a 18.
század végének és a 19. század elejének másik nagy gondola
tától, a romantikától átitatott embercsoport. Azt láttuk, hogy
az angol romantika fővonásai a természet csodálata, az ifjúkor
túlbecsülése és a múlt iránti rajongás voltak. Mármost, mind
azon romantikus hajlandóságú egyének számára, akik gyer
mekéveiket public school-okban töltötték el, az iskola egyrészt
az elmúlt és soha vissza nem térő ifjúság színhelye volt és így
szeretet tárgya, másrészt a tiszteletreméltó múlt, az ősi, nemzet
építő hagyományok patinás végvára, amelyet védelmezni kö
telesség. A múlt tárgyai iránt való romantikus hajlandóság, mely
a regényben Walter Scott-i miniatürfestészetre vezetett, könynyen fellelkesült, amikor Eton öreg falai, vagy Charterhouse
kápolnájának sokszáz gyertyája jutott eszébe. Azonkívül a ro
mantikus ember értelmileg is public schooZ-párti volt, mert hitt
egy romlatlanabb, szebb, dicsőbb múltban, melynek végső kép
viselői éppen a public school-ok voltak! Idővel aztán a pszicho
lógiai, esztétikai és intellektuális okokra visszavezethető kelle
mes érzelmek egyetlen érzelemmé olvadnak össze a romantikus
lélekben, amelyet nem habozunk Mackkal együtt „szerelemnek11
mondani. Byron, Praed és velük együtt igen sokan mások is,
szerelmesek voltak az öreg iskolába, [Praed írja: . . . hast been
my Hope, my Mistress, and my Queen ... Mack több hasonló
részletet idéz 110— 15.] már pedig a szerelmes ember mindig el
vakult és nem látja, csak a szépet és jót, különösen ha pár esz
tendő távlatából nézi a régi kedvest. Nem csoda, ha a roman
tikusok idealizálják és körömszakadtig védik a régi iskolát a
profán tömeg támadásaival szemben. Szerintük: „ . . . a public
school-ok túlságosan nagyok, szentek és alapvető fontosságúak
ahhoz, hogy megreformálják őket. Az emberi lények, akiknek
gyenge értelme képtelen megérteni misztikus nagyságukat és
tökéletességüket, csak tisztelettel és alázattal imádhatják."
[Mack, 116.]
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De ügyük elveszett ügy már kezdettől fogva: az indusztrializált és szocializálódó, polgár ián korlátolt Viktória-korszak
más iskolát kíván magának. 1820 után a középosztály elkezd
visszahúzódni az iskoláktól, melyek nem az ő ideáljait való
sítják meg. Westminster School-ban 304 tanuló volt még 1819—
ben és 1831-re már csak 202 maradt, 1841-re pedig csak 41.
[Tanner, 43.] Harrownak 1844-re nem maradt, csak 69 tanulója.
ÍDressler, 188.] Amikor Thring Uppingham-be került, (1853),
az ősi, 1584-től fennálló grammar school-nak csak 25 tanulója
volt. [Darwin, 124.] Derby-ban 1826-ban csak négy fiú volt,
Chesterfieldben 1832-től 1836-ig egyetlen fiú alkotta az egész
iskolát. [Kirk, 18.] Igaz, hogy Eton-ben emelkedett a hallgató
ság száma, még Dr. Keate alatt is, de Eton helyzete különleges
volt: a királyi kegy, amit III. György tanúsított vele szemben,
„királyi iskolává" avatta és így „ . .. minden valóságos, vagy
reménybeli Tory arisztokrata verekedett azért a kiváltságért,
hogy többszörösen túlfizesse a jó nevelés árát Keate megtisz
telő vesszőzéséért". [Mack, 74.) A többi iskolák majdnem mind
nehézségekkel küzdöttek és eléjük meredt a dilemma: elvek
feladása és reform, vagy elvhűség és halál! Az angol common
sense az előbbit választotta.
2. A nagy reformerek.
Az angol középiskola reformjával már a húszas években
kísérleteztek egyes radikálisan gondolkodó pedagógusok. így
pl. Russel Charterhouse-ban, [lásd Mack, 224—28.] és a Hill
testvérek Hazelwood-ban. iDressler, 181—82.] Ezek a kísérle
tek azonban teljesen eredménytelenek maradtak és pedig azért,
mert szakítottak a hagyományokkal szervezetben, módszerben
és részben tananyagban is. A közönség pedig már annyira meg
szokta a prefektusi rendszert, hogy semmi rokonszenvet nem
tudott érezni a hazelwood-i „önkormányzattal" szemben; a
„fagging“ is annyira hozzánőtt a középiskolához, hogy maguk
a fiúk tiltakoztak Russell parancsa ellen, mely eltörölte a fiú
zsarnokságnak ezt az ostoba rendszerét. Rövid idő alatt a ha
zelwood-i iskola egészen megszűnt, Charterhouse pedig vissza
tért a hagyományos alapra.
A radikális reform tehát csírájában elpusztult. De a konzervativán gondolkodók, az iskolák romantikus szerelmesei kö
zött is akadtak nyitott szemmel járók, akik meglátták a kor új
ideáljait és felismerték a reform elkerülhetetlenségét. Ezek az
tán a következőképpen jártak el: elismerték az iskolákon be
lül a reform szükségességét, de lassú, tapasztalaton alapuló
változást kívántak és a hagyományos berendezés megtartását.
Másszóval megkötötték az iskola világában is a Viktoriánus
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kompromisszumot! Megtartották az iskolák társadalmi osztá
lyok szerint való tagozódását, de magukon az iskolákon belül
demokráciát hirdettek. Fölfelé, az állam felé „laissez faire‘‘-t
kiáltottak, lefelé, a diákság felé, authoritativ ,,fiat“-ot. [Thring
jelszava volt: Too much gioing of reason is worse than useless.
Dressler, 187. ... Arnold azt mondta: It is a great mistake to
address almays ihe reason of a child, mhen you ought rather to
requirehis obedience . . . Arnold’s Sermonon Lám. Findlay, 165.]
A jellemnevelést továbbra is fontosabbnak mondották az értel
mi képzésnél, de az utóbbinak is megadták a magáét; éppen
az értelemre alapították a morális érzés kifejlesztését is . . .
Ezen az alapon lehetővé vált az iskolák vezető pozíciójának
megtartása és a további eredményes nevelő munka.
Az első nagy reformer, Arnold, Winchester és Oriel College,
(Oxford) neveltje, 1828-ban lett Rugby headmaster-e és 1842ben bekövetkezett haláláig nemcsak Rugbyt reformálta, de ta
nítványai által kisebb-nagyobb hatással volt Eton, Harrow,
Westminster, Winchester és az újonnan alapított Marlborough
szellemére is. [Mack, 242.] Újításai elsősorban a jellemnevelés
sel voltak kapcsolatosak és „tapogatódzó kísérleteit'* a tanítás
reformja terén az emberek hajlandók egészen elfelejteni. [Dar
win, 104.]
Arnold jelleme csupa paradoxon. Erős egyéniség volt,
prófétai erővel és ugyanakor naiv, mint egy gyermek; zsar
noki volt és szelíd, dogmatikus és ugyanekkor felvilágosult
ideálista és gyakorlati reálista. [Mack, 242.] Neki is legalább
két énje volt, egy Dr. Jekyll és egy Mr. Hyde. Bennünket azon
ban csak Dr. Jekyll érdekel, azaz Arnold, a szenvedélyes er
kölcsjavító és a tekintély elvének sziklaalapján álló pedagó
gus .. . A tekintély, melyre Arnold épít, a Biblia, [Findlay, 132.]
erkölcsjavító tevékenységének célja pedig: „...e lő s zö r: vallá
sos és erkölcsi elvek; másodszor: úriemberhez méltó viselkedés;
harmadszor: értelmi fejlettség." (Lytton Strachey: Eminent.
188.] Ezért elsősorban a vallásoktatást veszi célba. A Biblia és
a katekizmus tanulmányozását, a vallásos szertartásokat, és
végül a szentbeszédeket, — tehát a már meglévő vallásoktatási
eszközöket — sorra új szellemmel tölti el. A biblia-órákat ki
emeli a többiek közül, azáltal, hogy más, emelkedettebb hang
nemet valósít meg: számukat is megszaporítja. [Findlay, 90—
91.] Az istentiszteleteket maga vezeti, odahat, hogy minden
gyermek mondja a responsiókat, részt vegyen az énekben, egy
szóval, élményszerűvé teszi az egészet. [Findlay, 95—96.] Még
arra is gondja van, hogy a kápolna esztétikai hatását növelje:
saját költségén téteti be az új, festett ablakot, stb. [Findlay,
94.] Elmélyíti az Úrvacsora és konfirmáció szertartásait [Mack,
271.1 Legfőbb eszközként nagyszerű szónoki képességét hasz76

nálja; intim, bizalmas alaphangulatú beszédei, amelyek legtöbbnyire mindennapi bajokat gyógyítgatnak, utat találnak
minden hallgatója szívébe. [Whitridge, 91.] Előtte ritkaság volt,
hogy headmaster maga is mondott szentbeszédet, utána kiala
kult a vélemény, hogy a fiúk legjobb exhortátora éppen maga
az igazgató. „Talán éppen azok tudnak legjobban prédikálni
a fiúknak, akik közöttük élnek, saját igazgatóik, akik a tekin
tély előnyével fognak a beszédbe.*4 Norwood, 28.] És az az
őszinte vallásos érzés, mely mindezeknek forrása volt, csodá
latosképpen átáradt mindazokra, akik közelében voltak. A kri
tika egyik legfőbb célpontja megszűnt létezni: az iskola nem
hogy elhanyagolta volna a vallásos oktatást, de talán már túl
ságos gondot is kezdett rá fordítani, igazi puritán szellemben
minden tárgy tanításába belevive azt. [Lásd Arnold beszédét:
Christian Education. Findlay, 132—38.]
A másik kifogás, amit az iskolák ellen felhoztak, a tanárok
túlzott és értelmetlen szigorúsága volt. Arnold — konzervatív
attitude-jéből kifolyólag, — híve volt a vesszőzésnek és az is
maradt. 1835-ben hosszú értekezést küldött a ,,Quarterly Jour
nal of Educaliori“ szerkesztőjének, Wykehamist aláírással,
melyben megvédelmezi a testi büntetést. [,,A testi büntetés tel
jes eltörlése kisebb fiúk esetében nemcsak hogy fölöslegesnek,
de határozottan károsnak tűnik fel“ , — állítja egyebek között
Arnold. Az egész értekezést lásd Findlay 222—35.] De ebből a
szempontból különbséget tett idősebb és fiatalabb fiúk között
és a testi fenyítéket csak az utóbbiaknak tartotta fönn. [Find
lay, 61.] Az idősebb fiúkban inkább megbízott és azok csak
ugyan nem is éltek vissza bizalmával. [Mack, 27.] Ha pedig
úgy találta, hogy valaki nem befolyásolható, hanem akár gye
rekességből, akár esztelenségből kitart a fegyelmezetlenség
mellett, azt inkább eltávolította. [Findlay, 67.] így, ha nem is
takarta el egészen, de jól elföldte a botránykövet, amelyben
eddig minden kritikus megbotlott.
Hátra volt még a „fekete leves**, a „prefect-f agging system‘\
Arnold tudta jól, hogy a fiúk segítsége nélkül nem lehet egy
internátussal kapcsolatos iskolát vezetni; a „fagging" eltörlése
pedig csak a kisebbek még nagyobb kínzására vezetett volna,
mint Russell kísérleténél. Megtartott hát minden régi intéz
ményt, a következő változtatásokkal: [Mack, 273—75.] a pre
fektusoknak nagyobb, de ugyanakkor kevesebb szabadságot
adott, mint azelőtt szokásos volt. Egyrészt százszázalékig meg
bízott bennük, és minden rendelkezésére álló eszközzel támo
gatta őket: az ő prefektusai hatalmasok és erősek voltak és egye
nesen olimpuszi magasságokban trónoltak a kisebb diákok fö
lött. Csakhogy ugyanekkor megérttette velők, hogy a prefek
tus hűséggel tartozik az ideáloknak és erejét ezeknek az ideá77

lóknak szekere elé kell fognia. Hatalmat adott és szolgálatot
követelt érte. Amint azt Sadler közérthetően mondja: [Whitridge, XXI.] „Arnold a Sixth Form-ot mintegy fiatal katona
tisztek csapatává avatta az iskolai kihágások elleni harcban.
Hodson, — aki később a Hodson-lovasok vezetője volt az indiai
lázadás idején, — volt az a fiú, akit kiválasztott, hogy letörje
az egyik csoport rendetlenségét.** Az ilyképpen irányított diá
kok aztán nem folytathatták többé a kicsinyes zsarnokoskodás
politikáját és önmagáiktól szüntették meg a rendszer sok bar
bárságát és kegyetlenségét. Persze, azért maradt még a kis
diák számára éppen elég kényelmetlenség, amit el kellett visel
nie, elég keserűség, amit le kellett nyelnie! De a nagy lépés
megtörtént: a fiúk megtanulták a kisfiúban meglátni önmagu
kat. A kritikának elhullott megint egy méregfoga.
Arnold, sajnos, korán halt meg, hősi halottjaként a peda
gógiának, alig 47 éves korában; így elveinek terjesztése tanít
ványaira maradt. Nem akarunk itt részletekbe bocsátkozni és
csak a legnagyobbakat említjük. Arnold fia, Matthew Arnold,
korának egyik legragyogóbb stilisztája és legmélyebb gondol
kodója, mint iskolafelügyelő és mint pedagógiai író vitte át
a Rugby-rendszert Anglia többi középiskoláiba. Vaughan, egy
másik tanítvány, éppen Harrow School headmaster-e lett és mi
sem természetesebb, minthogy arnoldi alapon reformálta az
akkor éppen mélypontját elért iskolát. [Mack, 343—46.] Stan
ley, Arnold későbbi biográfusa, Westminster dékánjává lett és
befolyása alatt Westminster School is arnoldi vonásokat vett
fel. [Tanner, 44—46.] Moberly uralmának Winchester-e, (1835—
66) nem volt ugyan második Rugby, de a morális tónus vál
tozása előnyös bizonyíték Arnold mindenre kiterjedő befolyása
mellett. Nathaniel Woodard, aki fáradhatatlan energiával 16
középiskolát teremtett meg a század második felében, „nagy
tisztelője volt Arnoldnak és nem is tudott jobb megoldást, mint
hogy lemásolta Arnold módszereit.** [Kirk, 85.] De ezeken az
„élharcosokon** kívül nagyon-nagyon sok egyszerű sorkatonája
is akadt az új nevelésnek. Amikor Thring Uppingham-be ke
rült, 1853-ban, már megtörtént „a középiskolának az a különös
és meglepő változása, mely, legnagyobbrészben Arnoldnak
volt tulajdonítható**. [Darwin, 124.]
Ismételni kívánjuk, hogy ez a változás elsősorban morális
természetű volt. Arnold annyira fanatikusa volt az erkölcs
javításnak, hogy hajlandó lett volna mindent ennek aláren
delni. Csakhogy még ő sem dughatta be a fülét a középosztály
kívánságai előtt, mely kórusban követelte a „modern, gyakor
lati irányú oktatást**. Az ő helyzete nem olyan volt, mint Eton,
Westminster, vagy bármelyik régi „Endowed School“ igazga
tójáé; az ő kezét alig kötötte felügyelőbizottsága. [„Másrészről,
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Rugby-ben, vagy Harrow-ban az igazgatóknak legtöbbnyire
szabad kezük volt iskoláik megreformálásában." Mack. 14.] így
fokozatosan tért engedett mathematikának és franciának és
1834-ben már eljutott addig, hogy iskolájának minden osztá
lyában bevezette a hármas tagozódást, klasszikus, mathematikai és francia tagozatokba. |Lásd Arnold cikkét a „Quarterly
Journal of Education“-ben. Közli Findlay, 206—22.] A törté
nelem terén pedig egyenesen úttörő volt. Walker megállapítja,
hogy: „ . . . Arnold már a harmincas évek elején behozta Sixth
F orm-jába a modern történelmet. Ez volt talán az első rendsze
res modern történelmi tanítás az angol iskolákban . . . így Arnold lett a modern történelem tanításának megalapítójává."
[AValker, 11.] Ezen az egy tantárgyon kívül azonban nem hiszsziik, hogy ezek az újításai mélyrehatottak volna. „Bevezette a
mathematikát és franciát, de meglehetősen kicsi adagokban és
azt gondolta, hogy a franciát mint holt nyelvet kell tanítani,
mert a fiúk úgysem tudják megtanulni a beszédet, sem a ki
ejtést." [Darwin, 135.] A tunítás terén inkább csak a kísérle
tező és kezdeményező szerep jut tehát a nevelés nagy reforme
rének.
Arnoldnak és tanítványainak érdeme a sport mélyebb er
kölcsi tartalommal való eltöltése, mintegy nevelő értékének
megállapítása is. Arnold meglátta a sport fontosságát a szabad
idő felhasználásánál és a kollektív szellem fejlesztésénél. Meg
látta, hogy a sport sokkal fontosabb a közösségi érzés szem
pontjából, mint akármiféle egyesület, vagy bármilyen más is
kolai intézmény, mert az egyesületek mindig csak a diákság
egy részét foglalják magukban, míg a sport mindenkinek szól
kivétel nélkül. A futball, a ériekét és az evezés megtanítják az
egyént arra, mint kell saját erejét a nagyobb egység szolgála
tába állítani. Az egyén mintegy megtanul lelkesedni a közös
ségért, egyenlőre saját iskolájáért, később aztán ezt a lelke
sedést átviszi majd nagyobb közösségekre, nemzetére és az
egész emberiségre is . . . Ezért minden sportot támogatott és
sokat maga is együtt játszott a fiúkkal . . . Később, amikor
volt tanárai és tanítványai más iskolák igazgatóivá lettek, mind
érezték, hogy a Rugby-beli életnek milyen fontos vonása volt
a sport és reformjaikat rendesen a sportélet intézményessé té
telével kezdették. így a team spirit, mint a jellemnevelésnek
egyik fontos tényezője, a sporton keresztül került be az angol
iskolák mindennapos eszközei közé.
Arnold hatása már a negyvenes években erősen érezhetővé
vált, elsősorban a közönségnek a középiskolával szemben ta
núsított állásfoglalásán. Arnold visszaadta a nevelés minden
hatóságába vetett hitet és a közönség nemcsak, hogy megtöltötte
gyermekeivel az iskolákat, de új iskolákat kezdett követelni.
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Az 1840-es ,,Grammar School A ct“ lehetővé tette a modernebb
tanterveket, [Kirk, 19.] és az ú. n. „proprietary School“-ok
gombamódra kezdtek szaporodni. 1840-től 1853-ig 19 új iskola
alakult, majdnem annyi, mint az egész 17. és 18. században
együttvéve, t. i. 22. [Adatok a PSYB.-ból.] Ezek majdnem
mind az újonnan felemelkedett középosztály igényeinek kielé
gítését célozták, céljuk „előkészíteni a gyermeket az egyetem
re, de a szabad pályákra is, kereskedelemre, iparra, és állami
szolgálatra is“ , [Liverpool Collegiate School, 1840. célkitűzése.
PSYB. 268], vagy „legmagasabbrendű klasszikus, mathematikai
és általános képzést adni“ . ]Cheltenham College alapítólevelé
ből. PSYB. 106.] Emellett azonban mindegyre felmerül a jel
szó: „jó nevelést, olcsón.44 Rossall, Lancing, Taunton, Hurstpierpoint mind ezt ígérik és adják a középosztálynak, „kisjö
vedelmű földbirtokosok, kis praxisú ügyvédek, és orvosok, káp
lánok, katona- és tengerésztisztek gyermekeinek,44 de ugyanak
kor a ,,házalók, harmad- és másodrangú kereskedők, kocsmárosok, stb.“ fiainak is. (Nátháméi Woodard definiálja így a
középosztályt, „Plea fór the Middle Classes“ c. vitairatában,
1848-ban. Lásd Kirk, 28.] A jó nevelés megszűnik a felsőbb
tízezer gyermekeinek kiváltsága lenni és lassan áthatja a leg
fontosabb államfenntartó réteget, a középosztályt.
Azonban a reform mindemellett is elég lassan halad: az
iskolák túlmélyen gyökereznek a klasszikus hagyományokban,
(még az újonnan alapítottak is!). Pedig a közösség egyre tovább
akar haladni, a Prince Consort, a királynő férje maga is szen
vedélyesen érdeklődik a nevelés kérdései iránt, és külö
nösen az 1851-es világkiállítás után szorgalmazza erősen a kö
zépfokú szakoktatást. Megalakulnak William Ellis szakiskolái,
„Mechanics Institute“ néven, melyek egészségtant és egészség
ápolást, közgazdaságtant és fizikát tanítanak, a többi tárgyak
mellett, |Dressler, 182.] de hamar meg is szűnnek, ideáljaik
annyira elentétben állanak az angolokba belerögződött gentle
man-neveléssel. Woodard „katonai és mérnöki iskolája44, Leyton-ban, szintén nem él, csak 1850—57-ig, pedig tantárgyai kö
zött ott vannak: topográfia, erődítéstan, térképolvasás, fizika,
tehát mindaz, amit egy „modern44 gondolkodású szülő megkí
vánhatott katonának készülő fia számára. [Kirk, 42., 56., 79—
80.] Vallásos társaságok elkezdik a tanítóképző intézetek, a
,,training college“-ek alapítását, de egyenlőre ezek sem különö
sebben népszerűek. [Sandiford, 228.] A közönség nem hajlandó
gyermekét alacsonyabb iskolatípusba adni és a legfelsőbb is
kolatípustól, a public és grammar school-tói követeli a modern
sokoldalúságot.
Most már az államhatalom veszi kézbe a problémát és min
den tiltakozás ellenére bizottságot küld ki a kilenc nagy public
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school megvizsgálására. Ez a bizottság, a Clarendon Commission, három esztendei munka után kiadja jelentését, (4 vaskos
kötet) és megállapítja az intellektuális képzés csődjét. „Ha egy
fiú, negy-öt iskolában eltöltött ev után, 19 éves korára végez, és
nem tud semmit sem földrajzból, sem hazája történelméből;
sajátján kívül nem ismer semmi modern nyelvet; még angolul
is csak alig tud helyesen írni; nem tud összeadni, vagy keresz
ti] Ibotorkálni Euklides valamelyik egyszerű tételén; ha vad
idegenek előtte mindazok a törvények, melyek a fizikai világot
kormányozzák, .. . akkor értelmi nevelését mindenesetre elhibázottnak kell mondanunk". [Darwin, 108.] Ugyanerre a meg
állapításra jut az 1867-ben működött Taunton Commission,
mely az első bizottságtól nem érintett iskolákat vizsgálja felül.
[Meissner, 20.] És mindkét bizottság egyetértőén azt tanácsolja,
hogy a .,klasszikum maradjon továbbra is az oktatás tengelye,
ezen felül minden fiú tanuljon mathematikát, egy modem nyel
vet, fizikát, zenét, rajzot, földrajzot, történelmet és tanuljon
meg tisztán, grammatikailag helyesen angolul." [Darwin, 109.]
Körülbelül a bizottságokkal egyidőben kezdődik egy másik
reformer, Edward I hring munkássága. [Darwin, 123—36. . ..
Dressler, 182—83. ... Kirk, 80— 82. . . . Meissner 74— 75., stb.,
stb.] Thring 1853-ban került Uppingham-be, mindjárt kezdet
ben nagy érdeklődést mutatott az egyéni tulajdonságoknak
megfelelő nevelés és így a sokfelé ágazó tanterv iránt. Me
részség volna azt állítani, hogy radikális reformokat vitt végbe
a középiskola tantervében, de tény az, hogy minden téren to
vábbvitte az arnoldi örökséget. Ő volt az első, aki felismerte az
artisztikus elem fontos szerepét a középiskolai nevelésben, aki
keresztülvitte a tehetség szerint differenciálódó tanítás elvét.
A Bizottságok intencióinak megfelelően megerősítette a modern
nyelvek és a természettudományi tárgyak helyzetét az okta
tásban. Újdonságként hozta a kötelező zenei kiképzést, (habár
maga unmuzikális volt.) Műhelyet, fizikumot, botanikus kertet,
madárházat rendezett be. Ő építtette az első iskolai tornatermet
Angliában és 41 éves korában még együtt futballozott a felső
osztályosokkal. Módszerei nem voltak ríjak, ha csak az újabb
taneszközök bevezetését és propagálását nem tekintjük újdon
ságnak, és élete végéig híve maradt a botbüntetésnek is. Az
államhatalommal szemben ugyanilyen konzervatív álláspontot
foglalt el: minden állami beavatkozást elítélt és 1869-ben meg
alapította a „Headmasters Conference“-et, (PSYB. XIX.] mint
egy a középiskolák érdekképviseletét az állammal szem
ben. A konferencia tanácskozott és döntött fontos kérdésekben,
mint például a „fizika szerepe a középiskolák tantervében";
„állami ellenőrzés"; „vizsgareform", stb. [PSYB. XXI.] és mind
máig fennmaradt. (1937-ben 213 iskola képviseltette magát, az
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angol középiskolák „créme-je.) Thring pedagógiájában fontos
szerepet tölt már be a szociális nevelés: iskolájában, de egye
bütt is, missziós társaságokat alapított és Kingsley szellemében
igyekezett a lakosság gazdagabb rétegeiben érdeklődést kel
teni a szegények nyomora iránt. „Amint az angol nevelés egé
széért és még inkább saját iskolájáért tett, nagy betűkkel van
beírva a későbbi 19. század szociális történelmébe.” [Kirk, 80.1
Thring reformjait, melyek Arnold keresztény jellemnevelé
sét az egyénhez szabott modern oktatással és a szociális érzék
tudatos fejlesztésével bővítették, kiegészíti a nyolcvanas-ki
lencvenes években az imperiálista szellem bevonulása a közép
iskolába. Mack ennek nagyon nagy fontosságot tulajdonít;
[Mack, 291.] fór the schools the nem imperialism más all imporiant, — mondja. Ebben a gondolatban arisztokrácia, középosz
tály és alacsony rétegek egymásra találhattak. Olyan közös ér
zelmi kapocs volt ez, mindhárom réteg, de különösen a legfelső
számára, hogy az iskolák, miután egyszer szellemi birtokukba
vették, nem tudták, de nem is akarták többé figyelembe sem
venni. A századvég iskolája, de különösen a public school,
egyenesen a birodalom katonáinak, misszionáriusainak és ván
dorkereskedőinek, egyszóval pionírjainak lett a nevelőhelye.
Bizonyos értelemben azok voltak már régebben is, de a szá
zadvégére kizárólagosabban, erősebben és hatásosabban állot
tak a nagy cél szolgálatába. Úgyhogy bármilyen kritikát le
hessen is az angol középiskola ellen felhozni, de azt nem állít
hatjuk, hogy hazafias célkitűzéseinek nem felelt volna meg. A
birodalomnak, (sőt, a Birodalomnak!) férfias, becsületes, kép
zett, egyöntetűen gondolkodó fiúkra volt szüksége, akiket szen
vedélyes idealisztikus loyalitás töltött el a felsőbbséggel szem
ben, [amint azt Gr. Grene mondja idézett munkájában: „A
háború-előtti korszak public school-jának az volt a célja, hogy
gondoskodjék standardizált fiatal emberekről, akik alkalmasak
a roppant keleti birodalom elfoglalására, adminisztrálására és
megtartására.” Greene, 105.) legyen az iskola, vagy nemzet
és az ilyen fiúk százával és ezrével kerültek ki a megreformált
középiskolából. A Birodalom felszívta őket, elvitte az afghán
határra és Kanada végtelen erdőibe, a gummiültetvényekre,
az olajkútakhoz, a gibraltári és singapore-i garnizónokba és
utánuk újabbakat követelt. A régi iskolák megújultak volt
már a Bizottságok tevékenysége nyomán, [pl. Tanner leghatá
rozottabban kijelenti, hogy Westminster School igen sokat kö
szönhet a Bizottságoknak. Tanner, 48—49.] de azért az új kö
veteléseknek már csak csekély számuk miatt sem tudtak meg
felelni. U j iskolákra volt szükség és magánemberek, vallási és
egyéb társaságok versenyezni kezdtek az iskolaalapításban. A
newcastle-i herceg megalapítja Worksop College-t, 1890-ben és

ugyanabban az évben még két elit-iskola keletkezik: Leighton
Park és Bishop Wordworth’s. Írországban Henry James Camp
bell hagyja minden vagyonát arra a célra, hogy „belőle iskola
létesíttessék Írországban ugyanazon elvek alapján, mint Anglia
és Skócia nagy public school-jai". [PSYB. 27.) Canon Wcodard
új vidékre terjeszti ki tevékenységét Ellesmere College-el,
11884-ben. Lásd PSYB. 159. . . . Kirk, 126—28.) Kipling pedig
a „Slalky and Company -ben, ugyanakkor, amikor a nevetség
nek adja át a public school-rendszer egyes hibáit, hatalmas em
léket állít a Birodalom szolgálatára nevelő headmaster-nek.
Cormell Price )United Services College, Westward Ho, Bideford, igazgatója volt, kiváló pedagógus,) alakja egészen heroi
kus magasságba emelkedik a három kedves kis csirkefogó,
Stalky as torsainak mellékalakjai között. Az általános érdek
lődés,^ mely a középiskola ügyét kíséri, legbiztosabb jele az in
tézmény újjászületésének.
3. Az állam szerepe.
És hol marad az állam? — merül fel a kérdés. Nos, az ál
lam először 1839-ben teremt egy központi szervet, a „Committee
of the Prioy Council"-t, de ez csak a független iskoláknak
adandó államsegély kérdésében határoz, egyébként semmi ha
tásköre nincs. A Royal, Clarendon és a Taunton Commission
tevékenységéről már megemlékeztünk, és láttuk, hogy tisztán
csak hibák megállapítására és jótanácsok adására szorítkoztak.
A liberálizmus beteges túlérzékenységgel viseltetik az állami
beavatkozás minden formájával szemben. [Strunz, 31.) John
Stuart Mill, habár élete végére engedett a teljes „laissez fairé“
elvéből, sosem vált az állami ellenőrzés hívévé és nézete a het
venes évekig uralkodó maradt. [Mack, 375.) Azonban a század
végén megerősödő kollektív gondolkodás egyre több kivetni
valót talál az iskolák szervezetlenségén. Kifogásolja, hogy a
tanárok, de különösen az igazgató olyan szabadságot élveznek,
mint sehol másutt, — holott lehetnek közöttük, akik ellenőr
zésre szorulnak. Hogyan lehetséges, — mondják a kritikusok, —
hogy az igazgató quasi egyéni hajlamainak megfelelően állítja
össze a tananyagot, — amikor az igazgatóság elnyerése sokszor
egyoldalú tudományos munkásság, sőt néha éppen csak sport
beli eredményhez kapcsolódik. [>,Sok tanár a kinevezését tudo
mányos eredményének, vagy egy oxfordi válogatottságnak kö
szöni," — mondja Percy, 164. ... Amikor 1884-ben Dr. Hornby
lemondott Eton headmaster-ségéről, dezignált utódáról, Dr.
.Warre-ról „ The Times“ ezt írja: . . . az elmúlt negyedszázad
alatt nem tűnt ki sem mint tudós, sem mint szónok, vagy író.
Neve nincsen kapcsolatban semmiféle nevelési reformmal; más83

részről úgy ismeretes, mint Anglia legjobb evezős trénere és
ügyes kadétcsapat-vezető.“ . .. Talán fölösleges is leírnunk,
hogy ezekután Dr. Warre Eton headmastere lett.] Megenged
hető-e az, hogy X, vagy Y felelőtlenül, kísérletezzék a reábí
zott gyermekekkel? És ha már igen, miért nem közlik a kí
sérletek eredményét más iskolákkal is, hogy azok is okuljanak
belőle? És miért nem érik el az angol iskolák a németek ered
ményeit az oktatás terén? [Sandiford, 186—87.] Matthew Arnold szava: organise your secondary education, visszhangzik
az egész országban, az 1887-es bizottság is szervezési reformot
ajánl, [Fehr, XIX. 293.] és végül a Bryce Commission 1895-ben
arra az eredményre jut, hogy a helyzet tarthatatlan. Ez a bi
zottság összesen 6209 középiskolát talált, de ebből 1423-nak nem
volt 14 évesnél idősebb tanulója. 1859 fiúiskola volt, 3173 leány
iskola és 1078 koedukációs iskola, ezekben együttvéve 291.544
tanuló nevelkedett, 158.502 fiú és 133.042 leány, az össznépességnek csak 5.4, illetőleg 4.5 százaléka. A tantestületek alkal
matlanok voltak a rájukbízott feladatok elvégzésére. [Sandi
ford, 256—57.] Ezért a bizottság kijelentette, hogy a bajokon
csak felelős miniszter vezetése alatt álló központi szerv, mi
nisztérium tud segíteni. Hivatkozott arra, hogy most két külön
böző szerv foglalkozik a nevelés kérdéseivel, az , Education
Department", amely 1856-ban alakult a fentemlített Committeeból és az 1855-ben kreált Science and Art Department. [Sandi
ford, 189.] Az új minisztérium nem is lenne egyéb, mint ezek
nek egybekapcsolódása. A javaslat erős ellenzékre talált, mert
attól féltek, hogy az új minisztérium kiszolgáltatná őket a párt
politikának, [Meissner, 22.] végül azonban mégis győzött az új
szellem és 1899-ben megalakult a Board of Education, nagy
jából azzal a szervezettel, amelyet ma is ismerünk. [Részletes
leírását lásd Sir Lewis A. Selby-Bigge: The Board of Educa
tion. London, Putnam. Utolsó kiadás 1933. Azonkívül Dressler,
266., 273., Meissner, 27., Outline 8—9., 39. ... Sandiford, 189—90.
.. . Ward, 38—55.].
A Board feje, a közoktatásügyi miniszter, a kabinet tagja,
tehát politikus. Az adminisztratív irányítás a „permanent secretary" kezében van, ő a Whitehall-on lévő nagy palota hatal
mas hivatalnoktömegének feje. Ebből a tömegből kiemelked
nek az államtitkár, négy főtitkár, a fő egészségügyi vezető, a
jogtanácsos, a főszámvevő, az elemi-, középfokú- és technikai
oktatás főfelügyelői és a fő női felügyelő. Mindezek igen sok
oldalú tevékenységet fejtenek ki: egyrészt a központban dol
goznak, másrészt az egyes iskoláknál. A központban statiszti
kákat állítanak össze, összefoglalják és továbbítják a felügye
lők jelentéseit az iskolafenntartókhoz, és ami a legfontosabb,
— meghatározzák az állami támogatás összegét az egyes is84

kólák számára. Évi jelentéseket, szabályzati terveket, módsze
res javaslatokat állítanak össze: kiadványsorozatokban ismer
tetik az egyes iskolatípusokat, az idegenből importálható mód
szeres eljárásokat, az elméleti pedagógia újabb eredményeit.
\„Board of Education Pamphlets". His Majesty’s Stationary
Office. London. 1936-ig 107 füzet jelent meg. Lásd: Outline
46— 48.] Az egyes iskolákba kiküldött felügyelők. „His Majesty’s
lnspectors“ látogatnak és céljuk nem ellenőrzés, hanem a leg
jobb nevelési módszerek elterjesztése. A felügyelők a leghatá
sosabb forrásai a nevelésre vonatkozó információknak és a leg
alkalmasabb közvetítők Board és az iskolák között. Ő rajtuk
kersztül valósul meg a Board minden elgondolása. Azonban az
angol lélekre igen jellemzően a Board meg sem kísérli a neve
lésnek, különösen pedig a középiskoláknak hatalmi szóval va
ló irányítását. Igaz, hogy volt egy periódus, amikor . . . „kisebb
'vagy nagyobb részletességgel meghatározta a tanterv tartalmát
és azt követelte, hogy ezt, és ne mást tanítsanak", de ez már
elmúlott és ma már „ismét az önállóságot és kezdeményezést
várja az iskoláktól. . . “ [Norwood 190.] Mostani álláspontját
legjobban kifejezi talán az évenként megjelenő kézikönyv,
melyben a Board közli a tanítósággal a tananyagra és a mód
szerre vonatkozó nézeteit. Ennek a könyvnek a címe nem „Uta
sítások", vagy „Richtlinien", hanem csak — és az megint igen
jellemző — „Handbook of Suggestions fór Teachers", vagyis
Javaslatok Kézikönyve. [I.Z.E. 1938. Heft, 5. Seite, 369.] A Board
sosem parancsol, csak javasol! A javaslatok rendesen kiváló pe
dagógiai szakemberek munkái és általában meghallgatásra ta
lálnak, oly mértékben, hogy az angol nevelés és oktatás hatal
masat fejlődött a Board alapítása óta és annak következtében
i , ... a középiskolai oktatás színvonala általában emelkedett,
ami több okra vezethető vissza, de a legfőbb ezek közül min
denesetre a tanulmányi felügyelet és a Boasd of Education jó
hatása". [Norwood 190.] Lássuk tehát röviden, hogv mivel já 
rult hozzá a Board a háborút megelőző években a középiskola
fejlődéséhez.
Első nagy alkatása az 1902-ős nevelési törvény, a Balfour
Act. [Dressler, 205 .. . Meissner, 37 ... Norwood, 90 .. . Sandiford 259... Ward 111... Yearbook 53, 84...] Ennek lényege,
hogy a közigazgatási egységek vezetőségét teszi meg a közigaz
gatási egység területére eső iskolák legfőbb hatóságává. („LocaJ
Education Authority“ .) Ilyen közigazgatási egység négyféle van:
„ county“ — megye: „county borough“ — 50.000 lakoson felüli
város, mintegy törvényhatósági joggal felruházott város; ,,municipal borough“ — 10,000-től 50,000-ig terjedő lakosszámú vá
ros, mely bizonyos ügyeit intézni jogosult,, de szűkebb körben,
mint a „county b o r o u g h végül „urban district“ — megyének
83

sűrűn lakott, városias része, mely szintén önmagát adminiszt
rálja. Minden ilyen egységnek a tanácsa, „ council" intézkedik
az iskolai kérdésekben is. A két kisebb egység tanácsa csak az
elemi iskolák ügyeinek intézésére jogosult, de a „county council“ és a „county borough council“ a középfokú iskoláknak is;
felső hatóságai. 1914-ben 50 county council és 76 county bo
rough council működött, 1935-ben számuk 63, illetőleg 83 volt.
Minden council köteles „education committee“-t kiküldeni,
melynek egyharmada pedagógus; ez a committee aztán „manager“ -ek útján intézi az egyes alája tartozó iskolák ügyeit.
Ide tartoznak: általában a nevelési gépezet üzembetartása, (pl.
iskolaépületek karban és eszközökkel való ellátása, képzett tan
erőkről való gondolkodás, a Boarddal való kapcsolat fenntar
tása), az államsegély felvétele és szétosztása, végül pedig helyi
pótadók kivetése, melyek a nevelési költségeknek államse
gélyből nem fedezhető részét finanszírozzák. . . A „Local Edu
cation Authority"-nek jogában állott a régi iskolát középfo
kúnak elismerni, de alapíthatott újabb iskolákat is. így jöt
tek létre az ,endomed“, tehát alapítványokon felépülő public
school és grammar school mellett a „council school“ -ok. A kö
zépfokú nevelés köre tehát erősen kitágult, viszont kialakult a
középiskolának mindmáig tartó dualizmusa is: állami és nem
állami iskolák egymásmellettisége.
1904-ben jelentek meg a „Regulations fór Secondary Schools“.
Ezek megállapítják a középfokú iskola követelményei tr
„A középiskola szélesebb körű és magasabb fokú nevelést ad,
mint az elemi iskola; állandó, progresszív tanfolyamot alkot,
mely a tizenhatodik életévig és azon túl is terjed41. [Ward 112.]
Tehát általános legyen és gondoskodjon a 16 évesekről is. Eh
hez járult még a tantárgyak meghatározása is: középfokú is
kolában feltétlenül kell, hogy legyen angol, földrajz és törté
nelem, idegen nyelv, mathematika és fizika, rajz. A Board csak
olyan iskolákat részesít államsegélyben — és pedig az elismert
kiadások 50%-áig, — melyek ezeknek a követelményeknek
megfelelnek. [Outline, 41.] Ezt időnkénti felülvizsgálattal dönti
el. Természetes, hogy a már meglévő iskolák legnagyobb része,
kivéve éppen a legrégibbeket, melyek biztos pénzügyi alapon
állottak, előbb vagy utóbb rászorult az államsegélyre és ebből
az alkalomból alá kellett vetnie magát az állami ellenőrzés
nek. [De hogy ez az ellenőrzés mennyire nem teher, mutatja az
a tény, hogy sok iskola, amelyik nem kér és nem is kaphat ál
lamsegélyt, mégis kéri az időnkénti felülvizsgálást és így a
legtöbb public school-t és priváté school-t is meglátogatják a fe
lülvizsgáló inspektorok. Outline. 19 ... Worksop College, PSYB.
461 ... W icliffe College, PSYB, 468 stb. stb.] Ward írja: „ ... az
államscgélyes iskolák meglepő gyorsasággal szaporodtak. Az

első évben legtöbbjük régi alapítványi iskola volt, amelyek
mind megtartották régi függetlenségüket, de örömmel elfogad
ták a fejenkénti kincstári pótdíjat. — Idővel egészen áj L. E.
A-iskolákat terveztek és építettek f e l... de ezek sem ki nem
szorították, sem fölöslegessé nem tették a L. E. A-tól nem füg
gő iskolákat és így a középfokú oktatás rendszere szerencsés
kombinációja a magán- és állami iskoláknak.
Az 1907-es esztendő tanúja volt a „Free Place“ bevezeté
sének! A Board elrendelte, hogy a felvett tanulók 25%>-ának
az „elementary school -ból, a szegény néposztály elemijéből kell
jönnie. Ezek a tanulók ingyenes helyet kaptak középiskolai
tanulmányaik idejére, tehát a Board nagy lépést tett a közép
iskolai oktatás demokratizálása terén. (Sajnos később, 1932-ben
meg kellett változtatni ezt a rendszert, főleg takarékossági
okokból, [Ward, 122.] de az elv, mely szerint a szegény gyer
meknek is ugyanolyan joga van a neveléshez, mint a gazdag
nak, megmaradt.)
A következő pár esztendő a reformok nélküli fejlődés ideje
volt. A nevelés céljai tisztultak, az oktatás módszerei korsze
rűbbek lettek, (amiben része van egy újabb headmaster, Sanderson fellépésének is) és az állami kézben lévő, vagy állami
ellenőrzés alatt álló iskolák számára növekedett. 1914-ben már
1027 középiskola tartozott a Board kötelékébe, ezekből 433
council school, 598 felekezeti, alapítványi, vagy egyéb iskola,
összesen 10,824 tanár működött és 187,207 tanuló részesült kö
zépfokú oktatásban. [Sandiford 261.] Azonban 1914-re eljött
a háború, az államsegély lecsökkent, a tanárok egy része be
vonult és az egész légkör megváltozott. A fejlődés felfelé ha
ladó vonala megtörött.
4. összefoglalás.
A Waterloo-tól Szarajevóig terjedő 100 év az angol közép
iskola reformokra. A liberális korszellem nem tűri meg a régi,
megcsontosodott formákat és Arnold, Thring, meg a többi nagy
reformerek személyén keresztül megszünteti a nevelési hibák
egy részét. A Bizottságok javaslatára Thring, Sanderson és
követőik megújítják az oktatást. Úgy a nevelés, mint az okta
tás igen nagy mértékben az új imperiálizmus szolgálóivá lesz
nek. A felébredt kollektív szellem megteremti a központi szer
vezetet és lépéseket tesz a középiskola osztályához kötöttségé
nek megváltoztatására. A fejlődést csak a háború tudja meg
akasztani ...
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Ili. rész. Jelen.
VII. A világháború és következményei.
Anglia mostani helyzetének kialakulására döntő fontossá
gú volt a világháború. A nagy katasztrófa tényei és a közvet
lenül nyomukban járó események még annyira frissen élnek
mindannyiunk emlékezetében, hogy csak egész röviden kell
róluk megemlékeznünk. Amikor az ország 1914-ben kényte
len háborúra lépni az európai egyensúly, illetőleg saját hatal
mi pozíciójának megtartása miatt, az angol nép ismét megmu
tatja jellemének nagyságát, az állam pedig sikeresen vizsgá
zik intézményeinek célszerűségéből. A háború tüzében minden
újra összeforr: a veszekedős suffragettek ápolónőkké lesznek,
a szociálisták pedig militarita röpíratokat terjesztenek. [Fehr
XIX. 353.] A liberálisok és konzervatívok 1915-ben koalíciós
kormányban egyesülnek, bevezetik az általános védkötelezettséget és Észak-Franciaországban egymás mellett pusziidnak el
lordfiúk és ifjúmunkások. A középiskolát végzetteknek kb.
25n/o-a elesik. [Dressler 214.] Westminster School 1400 katonai
szolgálatot teljesítő volt diákja közül 220-nak a nevét örökíti
meg a háborús emléktábla. [Tanner 53.] És a harc nemcsak oda
kint folyik, a drótakadályok mögött, hanem bent is, az ország
belsejében, ahol a bányák, a gyárak, a műhelyek és az isko
lák máról-hónapra mind hadszíntérré válnak. A polgári libe
rális állam egyszeriben katonai állammá változott. Eszközei vol
tak: a rekvirálás, a hadviseléshez szükséges anyagkészletek le
foglalása, a termelésnek hadiközpontok által történő irányítása
és a pénzügyek fölött való korlátlan rendelkezés. [Bállá 238.]
Mintegy azt mondhatjuk, hogy Anglia a háborús években meg
valósította — legalább félig — az államkommunizmus tanítá
sait, éppen úgy, mint a többi hadviselő államok is. Az ország
iparilag elég jól fel volt készülve egy háborúra, hiszen minden
hadiszükséglet gyártására megvolt a lehetőség. De a mezőgaz
daság már egyáltalán nem tudta volna a népet ellátni, ha a
németek búvárhajó-taktikája bevált volna, s így az államhata
lom volt kénytelen irányítani a termelést és a fogyasztást is.
[Bállá, 244.] Bevezették a tervgazdálkodást és az élelmiszer
jegyeket, a nép pedig szenvedett a jobb jövő érdekében. So
kat enni hazafiatlansággá lett: a „D aily Mail“ vezércikkben
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gyilkolta le a „food-hog“ típust és így még az iskolásfiúk és
leányok is erkölcsi kötelességnek érezték a koplalást. [Greene.
50., 81., 185.] A szellemi élet folyama megrekedt. Piramisok
emelkedtek háborús ponyvaregényekből. Megjelentek a minálunk is, sajnos, olyannyira ismerős arcok, a prémesbundás hadi
szállító, a „síber“ és az „untauglich“ . Megjött a spanyoljárvány,
(1917) és vele együtt a háborús fáradtság, a békevágy. Majd
megjött a béke, a nagyszabású választási törvény, az 1918-as
Education Act, a katonaparlament, de ugyanakkor újabb bajok
és problémák is, amelyek mindmáig bajok és problémák ma
iadtak.
i
n®P bizonyos fokig naivan ment bele a világhá
borús kísérletbe. Az 1900-as évek optimisták a kultúrát illetőleg,
hisznek még az evolúcióban; a közvélemény szerint a „világ
a teher faj uralma alatt a helyes és széles útat járja, mely az
egyetértés és jólét, szabadság és emberiesség felé vezet; biztosí
tékai oly tudomány és tudás, mely látszat szerint csúcspont
jához érkezett.1* [Huizinga, 11.] így, ha a háború kitörésekor
különleges eljárásokkal lefényképezhetnénk az elmékben ural
kodó gondolatot, kisebb-nagyobb változtatásokkal mindenütt
ezt találnék: „Csak ezen keresztül jutni minden erővel és ha
ezen keresztüljutottunk, mindent sokkal jobban, sőt végérvé
nyesen jól oldunk meg. [Huizinga, 12.] Csakhogy a háború,
de főleg az azt követő két évtized megmutatták, hogy az út
változott vidékre vezetett, ahol a régi iránytűk nem mutatnak
többé; a régvárt általános javulás és stabilizálódás tovább vá
ratnak magukra és közben minden változik, alakul, forrong;
az angolság sem tud megnyugodni, hanem a bizonytalanság és
a válság hangulatában halad tovább, maga sem tudja, milyen
cél felé.
A bizonytalanság-érzés elsősorban a technika rohamos fe j
lődésének szülötte. A technika már-már Szindbád szellemének
szerepét kezdi játszani; az emberiség kibocsátotta a bűvös pa
lackból és most óriássá nőve, halállal fenyegeti a felszabadítóit.
Olyan tempóban növekszik, hogy az emberi gondolkodás nem
tud vele együtt felnőni. Az elektromosságnak ipari célokra való
felhasználása óriási lépés, sőt ugrás felfelé! Th. Alva Edison
izzólámpája és Werner Siemens dinamója még a múlt század
találmányai ugyan, de végleges meggyökeresedésük a mostani
kornak volt fenntartva. Ma már a villamosság mindennapi éle
tünk integráns része; gépeket hajtunk vele, világítunk, főzünk,
Utazunk a segítségével, szórakoztatásunkra használjuk, (mint
hangosfilmet és elektrogrammofónt) és áthidaljuk vele a világ
legnagyobb távolságait. Sőt még betegségeinkben is villamos
apparátusokhoz, Röntgen- és kvarclámpához, elektrokardiográfhoz, diathermiás késhez menekülünk ... 1 alán csak egy talál89

mány van, mely jelentőségében versenyez a villannyal és ez
a robbanómotor. Az az óriási energia, melyet oly kis helyen
fejt ki a hengerben felrobbanó benzingáz, egyenlőre teljesen át
alakította a közlekedést, lehetővé tette az autót és a repülőgé
pet, új távlatokat nyitott vasútnak és hajózásnak egyaránt, és
— mellékesen — egész más térre vitte át a hatalmi versenyt is,
a gumi és az olaj frontjára. Teljesen átalakította a hadviselést,
de a mezőgazdaságot is, (legalább is a traktorokkal dolgozó
modern államokban). Ford, akit méltán asszociálunk a fejlő
dés minden fázisával, szinte úgy tűnik fel Aldous Huxley-nak,
[Lásd Aldous Huxley: Brave New World. Albatross. Leipzig, ?],
mint új próféta, új Mohammed, aki megváltoztat mindent, még
az időszámítást is . . . Mit említsünk még? A kémia is engedel
mes szolgálatába áll a fejlődésnek és egyremásra állítja elő az
új gyógyszereket, a műtrágyát, a műselymet, a celluloidot, de
sajnos, ugyanakor a dinamitot és a mustárgázt is . . . A mező
gazdaságra külön nagy iparok épülnek, mint a malomipar, szeszés cukorgyártás, húsfeldolgozás . . . A vasbeton-technika felhő
karcolókat emel és egészen új építészeti stílust alakít ki. A ro
tációs gép százezer és millió példányszámban ontja a lapokat
és könyveket, óriási közvélemény-formáló erőt adva a sajtó
nak és az olcsó propaganda-irodalomnak ... Mindezek óriási lé
pések a külső, az anyagi természet igábahajtása terén, de az
emberi természet továbbra is zabolázatlan marad; adoleszcens
indulatok hevítik, észbeli meggondolásokkal nem tud akaratára
hatni, és így a sajátmagától alkotott eszközökkel önmaga ellen
tör. Nemcsak a haditechnika újabb eredményeire gondolunk,
hanem általában a túltermelésre, melyre, mint a gazdasági és
szociális bajok kútforrására már a 19. századdal kapcsolatban
rámutattunk. Nem csoda, hogy az angol ember is meg-megtorpan egy-egy pillanatra és csak habozva indul tovább azon az
úton, melyet nemzeti hagyományai jelöltek meg számára.
Nem kevésbbé nyugtalanító jelenség a világgazdasági vál
ság, amelyből Anglia jóval többet viselt el, mint amennyi sa
ját része lett volna. A világháború kikapcsolta ugyan a legna
gyobb versenytársat, Németországot, de megmaradt a többi, fő
leg Japán és Amerika. Japán háború utáni emelkedése egye
nesen forradalmi jellegű. A gépgyártás, 1914-ben 48 millió, 1929ben már 698 millió yen értékű árút termelt. A vegyiipar 175
millióról 1.077 millióra emelkedett ugyanezen idő alatt. Gyapot
árúkból 1568 millió métert exportált, amikor Anglia csak 1544
milliót. [Bállá, 266— 67.] A japánok olcsó munkabéreivel konkurrálni nem tudó Anglia gyorsan kiszorult a Távol-Kelet ellá
tásából. Amerika ipara óriásit fejlődött a háború alatt, azon
kívül pénzügyileg is igába hajtotta Angliát, mely 1923-ban 62
év alatt fizetendő 4.600 millió dollárral tartozott neki. [Bállá,
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258.] Fellépett új erővel Franciaország és Olaszország is és An
glia fokozatosan tért veszített. „Ha az 1913-as angol kivitelt.
100-nak vesszük, akkor az 1919-i 55, az 1921-i 50, az 1923-as 75
és az 1924-es 76-os számmal jelölhető.1* (Bállá, 260.] így, ami
kor 1929-ben megakadt a világgazdaság gépezete, az angol
gazdaság sokkal sídyosabban belekerült, mint bármelyik más
nép gazdasága, évekig nem tudta összeszedni magát, (a javulás
jelei csak 1934-ben mutatkoztak, — mondja Bállá, 285.) és bizo
nyos mértékben most is a következményeket szenvedi.
Ezek a következmények elsősorban szociális természetűek.
Az állam, melynek bevételi forrásai elapadnak, kénytelen a
közterheket növelni, hogy nagyobbrészt improduktív kiadásait
(mint fegyverkezés) fedezhesse belőlük és minden angol polgár
négyszeresét fizeti ma annak az adónak, amit békében kíván
tak tőle ... természetesen nem szívesen. |Balla, 276.] Különö
sen a munkásság elégedetlen, mely magát kijátszottnak érzi
es egyre jobban tódul az önsegélyek helye, a szakszervezetek
felé; (a világháború után a beszervezett munkások száma 4 mil
lióról 8-ra emelkedett). A munkanélküliség nem csupán a gaz
dasági válság következménye, de annak mélypontján éri el leg
nagyobb fokát, (2.262.700 munkanélküli egész Angliában. Bállá,
273.) és állandó szociális erőfeszítésekre sarkalja a polgárság
politikai exponensét, a Labour Party-t. Ramsay Macdonald si
kerrel összeegyezteti a szociálizmust az angol tradíciók egy ré
szével és egy időre koalícióba hozza mindhárom pártot saját
miniszterelnöksége alatt. Megalkotják a munkanélküli segélyt,
de a kísérlet nem válik be, mert társadalmi parazitizmusra ve
zet. Az 1935-ös ,,International Labour C o n f e r e n c e [lásd Y. of
E. 177— 79.] behatóan foglalkozik a munkanélküliekkel, külö
nösen a fiatalkorúakkal, [ezek 1933-ban az összes munkanélkü
liek 30.2 százalékát tették ki.] de kielégítő megoldás mindmáig
nincs. Mert a hadsereg, különösen pedig a R.A.F., a légihaderő
létszámának óriási emelése nem tekinthető tartós, új munka
alkalomnak. így az angol társadalmat alapjában támadja to
vábbra is az osztálykülönbségek és osztályharc tana.
Anglia gazdasági erőtlenedésének másik következménye a
világbirodalom lazulása. A domíniumokat, melyek már a 19.
század óta majdnem teljesen függetlenek, eléggé odahúzza az
anyaországhoz a közös angolszász öntudat. De pl. India tartós
nyugtalanságot jelent és Mahatma Gandhi mozgalma, ha most
szünetel is, túlságosan nacionalista ahhoz, hogy beilleszthető
legyen a brit konformitásba. Írország teljesen függetlenítette
magát 1937-ben és De Yalera az utolsó kis terület, Ulster fel
szabadulását követeli. A picike Palesztina, mely a két rajta
átvonuló pipe Une, vagyis nyersolajvezeték miatt fontosabb ma
Angliának, mint akármelyik másik protektorátus, állandó ve
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szélyben van. És az az idő sem látszik már messze, amikor Ang
liának le kell mondania az egykori Német-Kelet-Afrikáról, és
Délnyngat-Afrikáról is. A legérdekesebb azonban az, hogy a
bomlásnak ezen jelenségei között Anglia majdnem semmit sem
tesz, hogy megállítsa a lavinát. Az 1926-os birodalmi konferen
cia formailag is függetlenítette a domíniumokat: Anglia most
már csak primus inter pares. És éppen a gyarmatügyi miniszter,
Malcolm Macdonald jelentette ki 1938 végén, hogy a Birodalom
szétszakadása erősen a valóság határán belül van. Talán igaza
van Böttchernek, aki azt állítja, hogy Anglia most érzi meg az
évszázados expanzió hatását; hasonlattal úgy mondja: a sok
evéstől elrontotta a gyomrát és a megemésztetlen falatokat most
vissza kell adnia. [Strunz 29.] De talán valószínűbb az a fel
fogás, hogy Anglia egyszerűen úgy tesz, mint Scarlett O ’Hara,
Margaret Mitchell regény hősnője: egy kivételével kiveti agyá
ból összes problémáit, azzal a szóval, hogy „erről ma nem aka
rok gondolkodni!“ és így minden energiáját a fennmaradó, leg
fontosabb probléma megoldásának szenteli. Angliának van egy
mindennél súlyosabb, elsősorban megoldandó problémája, és
lehet, hogy ez a látszólagos passzivitás egy intenzív belső tevé
kenységnek külső vetiilete. Ez a probléma pedig, mely sze
rintünk legfontosabb most Anglia számára, alapul szolgáló kul
túrájának válsága . . .
.
A kultúra dinamikus fogalom, cselekvést jelent, és pedig
célirányított cselekvést, vagyis törekvést. A cél az örök érté
kek, az Igaz, Szép és Jó megvalósítása. Ezzel szemben mit lát
a gondolkodó angol ember? Azt, hogy maguk az értékek bi
zonytalanná, relatívvá váltak, a megvalósítási törekvés pedig
szórványossá! Old values hane gone; old beliefs and faiths are
in the melting-pot. [Stead, 31.]
Az Igaz megvalósítása, a gondolkodás, és megvalósulása,
a tudomány, amelyek a múlt században vezetőszerepet játszot
tak Angliában, elvesztették hitelüket a nép előtt. Mindenki ki
nőtt már az egész életen uralkodó akaró racionalizmus szár
nyai alól, és felismerte az emocionális és voluntarista mozza
natok fontosságát az ember életére. Ez még önmagában nem
volna baj, de sajnos, itt is a túlzásba csap át a reakció és a
túlzott racionalizmus elleni harc az intellektus határozott le
becsülésére vezet. A mai angol ember, (pedig Adam Smith és
C'arlyle utóda), megteremtette a highbrom szót, megvető lebecsmérlésére mindazoknak, akik merészkednek az átlagnívón fe
lül álló gondolataikkal a nyilvánosság elé lépni. Aki irodalom
ról, művészetről, horribile dictu életfilozófiáról merne társa
logni akarni, az mind highbrom. Norwood írja: „Gondoljunk
csak az átlagos ebédlőasztalnál, a klubban és a vasúti kocsi
ban lezajló beszélgetésekre és látni fogjuk, hogy nem nagyon
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nagy fontosságúnak tartják a tudást." [Norwood, 248.] Később
pedig megállapítja, hogy a tulajdonságok, melyekkel az angol
ember dicsekedni szokott: „ . . . életerő, energia, gyakorlatiasság,
makacs kitartás, felülkerekedni akarás, stb.“ , mind gyakorla
tiak és nem intellektuálisak. Derek Yerschoyle, az író, szintén
kiemeli a mai angol ember szellemi sekélyességét: „ . . . legroszszabb esetben képtelen önállóan gondolkodni; erkölcsi meggyő
ződését másokból meríti; gyenge képzelőerejű, nincs érzéke a
szépség iránt. [Greene, 214.] Tehát a mai angol nem igen gon
dolkodik, megteszi azt helyette az újságíró, a rádióbemondó,
a reklámcsináló, a politikus. M. L. Jacks írja, Mill Hill Scliool
igazgatója: „ . . . soha nem voltak az emberek ekkora kísértés
nek kitéve, hogy lemondjanak a gondolkozásról." [Percy, 151.]
És példaként mutatja a reklámot: „ .. . ott van a mindenhol je
lenlévő hirdető, . . . aki addig harsogja a fülembe, hogy „Stout is
g°°d fór you , míg magam is elhiszem". A „tömegcivilizáció",
(ha ugyan a szóban nincsen önellentmondás!) automatává teszi
az embereket, nemcsak testi, de lelki értelemben is.
A Jó megvalósulása, az erkölcs, mindig az angol élet h' mlokteréhen állott. De ma már ezt is kikezdték egyrészt a kü
lönféle tudományos elméletek, másrészt az irodalom és művé
szet. A darwin-spenceri evolúció nem vezércsillaga többé az
angoloknak, senki sem kapcsolja többé az „előre" tisztán geo
metriai fogalmával a „bigger and better“ biztonságát. (Huizinga, 44.] De azért ragyogása még éppen elég erős arra, hogy
elhomályosítsa a betlehemi csillag szelíd fényét, minden er
kölcs alaját. A filozófiai alapon álló erkölcsöt relatívvá tette a
marxizmus, mely végeredményben megengedhetőnek tartja az
Osztályon kívülállókkal szemben az erőszakos eszközök hasz
nálatát is. Az irodalom és a művészet pedig olyaddig propa
gálták az erény unalmas és a bűn érdekes voltát, addig szol
gáltak a nemek szabad érintkezésének, születések korlátozásá
nak és a válásnak, míg a sexuális értelemben vett erkölcs egé
szen ki nem szabadult a vallástól köréje épített korlátok közül.
Most aztán az angolság panaszkodhat az „átlagember sárbanfetrengéséről". |Norwood, 310.] szomorúan állapíthatja meg,
hogy; „ . . . a vallásosság eltűnt az otthonokból." [Percy, 164.]
A születési statisztika számai pedig olyan gyászos következte
téseket tesznek lehetővé, hogy egy kiváló statisztikus 1934-ben
megjelent könyvének ezt a címet adta: nyilvánvaló célzással a
wagneri ,,Götterdammerung“ -ra!); „A szülők alkonya." (Dr. Enid
Charles: The Twilight of Parenthood. Watts, 1934.] Mert mit
állapít meg a statisztikus? Megállapítja, hogy a születések szá
ma ezer lelkenként 1920-ban 25.5, 1923-ban 18.3, 1930-ban 16.3
és 1933-ban 14.4. |Yearbook, 963.] Dr. Grace Leybourne, ezekre
és hasonló adatokra támaszkodva megállapítja, [Sociologicai
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Review. 1934. ápr.], hogy 1971-re 12 millióval kevesebb angol
fog élni Nagybritanniában, mint 1934-ben:
a hanyatlás
először lassú lesz; 1951-ben az összlakosság két millióval lesz
kevesebb, mint most. Aztán a hanyatlás meggyorsul, úgy, hogy
a mai helyzet alapján 20 év alatt 10 millióval csökken." [Stead,
38.] Olyan jelenségek ezek, amelyek mind sürgős orvoslást kí
vánnak. De hogyan? ...
Hátra volna még a Szép szerepe az életben, az Én artisztikus formák közötti ön-megvalósítása. Ezen a téren egyenesen
elképesztő egyrészt az alapok teljes lerombolása, minden rákö
vetkező újabb építés nélkül, másrészt a nagy tömeg teljes kö
zönye. A sokféle izmus, impresszionizmus, expresszionizmus, futurizmus elvetik a technikai iskolázottságot és a művészi kész
séget, mely pedig egyaránt kötelezte az egyiptomi „Scheich el
Beled“ -szobor alkotóját és — mondjuk, — László Fülöpöt. A
jazz kiküszöböli a zene egyik elemét, a dallamot és csak a rit
must tartja meg. Az egyetlen művészet, mely minden „Neue
Sachlichkeit“ ellenére is szépet alkot, az építészet. Great Britain,
. . . educated, bút industrialised, flowers forth neither in art,
nor music, nor drama, nor in any other form of literaiure. [Norwood, 311.] És a művészeteknek ez a gyökértelensége még min
dig csak a kisebb baj! Sokkal szomorúbb az átlagember idegen
kedése az igazi művészet minden formájával szemben, ide
genkedés, mellyel párhuzamosan halad a silányabb műfajok,
tömegfilm, revű, magazin-novella, standardizált kerámia-mun
kák fokozódó népszerűsége. Ez a jelenség egyáltalán nincsen
társadalmi kategóriákhoz kötve: ... taste in eoery social eláss
is oulgar and commercialised. [ Yearbook, 286.] És ami a mű
vészi, kreatív szükségérzet teljes dekadenciáját legjobban mu
tatja, az a silány és gépies szórakozások óriási térhódítása:
,,... a kupadöntő százezres nézőtömege, az agárversenyeken
izguló és fogadó nép, a zsúfolt színház mind azt mutatják, hogy
az angol ember képtelen valamit is alkotni a szellem területén."
[Norwood, 311.] Mainapság már senki sem fest akvarelleket,
legföljebb fényképez; nem zongorázik, hanem, ha zenebarát,
bekapcsolja a rádiót; nem játszik amatőr színtársulatban, ha
nem a Shirley Temple Club, vagy a Marlene’s Fans’ Society
tagságára aspirál. Még a sportok is, melyekben például a görög
atléta saját szépségideáljának megtestesítésére keresett alkal
mat, még ezek is célt tévesztettek; a mai angol sportrajongók
igen nagy százaléka sosem volt aktív sportember, hanem kis
korától fogva buzgó meccslátogatóvá fejlődött ... Az egyetlen
primitív művészi tevékenység, mely, — ha sexuális elemekkel
keverve és így erősen deteriorálódva, — de mindmáig megma
radt az egyén birtokában, a tánc. Ha mindehhez hozzáveszszük még, hogy a mindegyre fokozódó mechanizálódás egyre
94

érdektelenebbé teszi a munkát; hogy az embereknek egyre több
az üres idejük; és hogy ennek az üres időnek alkotó felhasz
nálásától függ az egyén boldogsága és a közösség harmóniája,
nem csodálkozunk azon, hogy a gondolkodó angol egyre komo
lyabbnak látja a helyzetet.
Akik talán legvilágosabban látják az egész dolgot, és leg
jobban le tudják mérni a veszély nagyságát, az angol nevelők.
A z ő kezükben van a legfinomabb mérőeszköz, az ifjúság lelke,
mely mindig öntudatlanul a felnőttek társadalmának lelkisé
gét tükrözi, de koránál fogva még nem alkalmas arra a kép
mutatásra, mellyel a felnőttek sokszor takargatják a valóságot.
Egy példa: a 14— 15 éves gyermek a felnőttektől tanulja meg
azt, hogy különbség van ember és ember között! De aztán, ha
egyszer megtanulta ezt, impulzív kamaszsága nem engedi meg
a sértő valóság visszaszorítását: kimondja azt, amit a felnőtt
a világért el nem mondott volna, még körülírva sem. Ugyanez
a helyzet az irodalomban, művészetben, stb.; a gyermek önállótlan véleményét kimondja és így akaratlanul is mestere áruló
jává lesz. Ezért tudják a nevelők legprecízebben megadni a baj
diagnózisát, ha a gyógyítást illetőleg nem is mindig sikeres az
eljárásuk.
^ Mármost, az angol nevelők egyetértenek a fenti válságjelen
ségek megállapításában és abban is, hogy a válság egyetlen
orvossága a jobb nevelés. Herbert George Wells, akinek egész
munkássága pedagógiai irányú, [Nánay: Bevézetés.] s aki sokat
foglalkozott az élet és a nevelés közötti kapcsolatokkal, ezt han
goztatja: „ . . . a jobb neveléstől és csakis attól várhatjuk je
len korunk zavarainak és szomorúságainak lényegesebb javulá
sát.” [Yearbook, 270.] „A modern tévelygések és a szociális ke
serűség mellett az a rendszer, amelyik 14 éves korában befe
jezi az átlaggyermek nevelését, igazán nagyon ostobának mond
ható” , — mondja Stead [i. m., 9.] összefoglalva a jelenkor hi
báit. Ugyanő határozottan kijelenti, hogy az egyedüli orvosság
a helyes nevelés. „A helyes nevelési rendszer egyedüli lehető
ség ezeknek a hibáknak az orvoslására.” [Stead, 32.] Norwood
véleménye majdnem szóról-szóra ugyanez: ,,A nemzetközi és a
szociális háborút csak az általános és alapos nevelés akadályoz
hatja meg,” [Norwood, 6.) Erősen érezhető már mindenfelé az
amerikai nevelésfilozófia hatása, mely — amint tudjuk — a
kultúrának leghatásosabb tényezőjét éppen az iskolában látja,
és törhetetlenül hisz a nevelés mindenhatóságában. [Loczka,
2—3.] De hogy milyen legyen ez a nevelés, és különösen milyen
legyen a jobb középiskola, arra nézve igen eltérő véleménye
ket lesz alkalmunk látni a következő fejezetben. ^
^
A nevelés végső célja Vita tárgya, mióta egyáltalán van a
világon nevelés. A transzcendens célok felé való törekvés igaz,
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hogy közös, de vájjon mi segíti elő a földi élet folyamán ezek
nek a céloknak az elérését, az egyén legteljesebb kifejlődése,
vagy az államé? Az állam van-e az egyénért, vagy az egyén
az államért?
Az angol középkor az egyént a feudális állameszme hordo
zójává tette, a humanizmus emancipálta a feladat alól. A puri
tánság ismét az államot helyezte legfeliilre, viszont Hobbes sze
rint az állam csak az egyének tömörülése, a közös védelem és
támogatás céljából. A liberálisok szintén emellett vannak. Adam
Smitli és John Stuart Mill állásait meggvengítik ugyan a szóciálizmus támadásai, de az angol nevelésfilozófiának nem akad
sem Hegel-je, sem Gentile-je és így lényegében ma is a két
véglet között, középúton halad. Sir Percy Nunn neveléselmé
lete /„Education; its Data and Eirst Principles". Első kiadás,
1920, a második 1930.]
kissé az individualizmus felé hajlik.
„Azon az alapon fogunk állni, hegy semmi jó nem származik
az emberi világra, csak individuális férfiak és nők szabad te
vékenysége által és hogy a nevelési gyakorlat ennek az igaz
ságnak megfelelően alakítandó ki.“ |Yearbook, 273.] A „Nem
Education Fellomship“ cheltcnham-i konferenciája is megegye
zett abban, hogy: . . . character is the aim of all education.
[Rawson, 7.] Lord Eustace Percy kikerüli a kérdést, mikor azt
állítja, ,,Education at the Crossroads“ c. munkájában: ... the
aim of all education is to teach mán, hóm to think, [idézi a Yearbook, 283.] és AValker meghatározásából is hiányzik az állam
fogalma. Szerinte: ... education is the creation of a trained
mind in a lioely and controlled body. |Walker, 9.] Byrne és
Churchill, a két etoni professzor, azzal akarja a nevelés ered
ményét mérni, hogy a növendék milyen magasra kapaszkodik
az életben, tByrne—Churchill, III.J tehát nyilvánvalóan individuálista és utilitarista pedagógia mellett vannak; ez külön
ben igen sok középosztálybeli szülő álláspontja is. [Lásd Percy,
28.] Hogy pedig egy nem-pedagógus is szóhoz jusson, halljuk,
mit mond William Plomer, az író: „A zt gondolom, hogy a ne
velés célja az, ami a ,,hors d’oeuore‘‘-é: fel kell keltse az étvá
gyat az iránt, ami következik. Azt gondolom, segítenie kell
az embereknek, hogy megtanuljanak keményen dolgozni azon
célok érdekében, amelyeket maguk elé tűznek.1' [Gr. Greene,
146.] Vagyis az individuum teljes kifejlődése egyenlő az ideális
neveléssel.
Csakhogy mindezekkel szemben egyre többen vannak
azok, akik azt állítják, hogy az egyén önmagában csak ab
sztrakció, csak a társadalomtól körülvéve létezik és csak mint
a közösség tagja jöhet számításba. [Norwood, 230. .. Yearbook,
273.] Ezért az egyén nevelésének lényege a közösségbe való be
illesztés kellene, hogy legyen. /Education is necessarily a process
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o f adjustment betmeen the indioidual and his enoironment, __
mondja Adams: Developments, 30 .. . Lásd még O ’Shea:
„Education a.s an Adjustment“ és Adamson: „The Indioidual
and the Enoironment“ . 1921.] Campagnac tétele, „Society and
Solitude“ c. munkájában: a man’s education is a long process
hy rohich he learns to subordinate himself to the control of an
ideál society. [Yearbook, 273.] A bristol-i grammar school igaz
gatója, J. E. Barton, ezt mondja az iskolákról: The highest aim
of any school in these days is to contribute something tomards
a nem social unity) [Percy 46.] és amint 5 szociális célok érde
keben neveli a gyermekeket, úgy N. Whatley is jó polgárokat
akar nevelni. [Percy, 51.] Cyril Norwood, aki sokáig volt Harrow School igazgatója és most St. John’s College, Oxford, ve
zetője, [PSYB. 463], egész fejezetet szentel idézett munkájában
annak a veszélynek, mely az individuálizmus oldaláról fenye
geti a nevelés ügyét és angol fogalmakhoz képest egészen szen
vedélyesen áll a szociális célzatú nevelés mellé. „Modern epikureizmus“-nak bélyegzi a tant, mely szerint az egyén a cél, az ál
lam csak eszköz és bizonyítja, hogy ha egyéni és közösségi
érdekek összeütközésbe kerülnek, mindig az utóbbiaknak kell
győzniök. [Norwood, 225— 36.] A közösség, mely számára az
ember nevelődik, természetesen a nemzet, de O laf Stapledon
„Manifesto“-ja tovább megy és a világközösségbe való beillesz
tést jelöli meg, mint lehetséges legfőbb nevelési célt. ,,A nevelés
igazi célja, — mondja, — a világ minden fiát és lányát tökéle
tes egyéniséggé és jó világpolgárrá fejleszteni.*1 [Yearbook, 275.]
Ez az az elgondolás, amelyet Herbert George Wells későbbi
utópisztikus regényei ismertettek meg a nagyközönséggel; en
nek a szolgálatába állt Anglia legnagyobb ifjúsági mozgalma,
a cserkészet. [Baden-Powell, 9— 15.] A Jamboree-k és az 1929ben megalapított „World Friendship Badge“ nevű kiilönpróba,
melynek ma már körülbelül 3000 birtokosa van, [The Scout
1939. febr. 19. számából.], mind a világközösség eszméjét hirde
tik a fiatalság között. Egyszóval, sokaknak nézete hajlik a nem
individuális nevelési eszmény felé.
A nevelési gyakorlat azonban elkerüli az elméleti fejtegeté
seket és megállapítja, hogy nemcsak megélhetésre, de életre is
akar nevelni, ITask of secondary school to-day is nőt only to
prepare fór a lioelihood, bút fór life. Percy, 121.] Ezért az egyé
niség minél tökéletesebb kifejlesztésére törekszik, de nem ta
gadja, vagy csökkenti az egyénnek embertársai iránt fennálló
kötelezettségeit. Éppen ellenkezőleg, azt állítja, hogy a társa
dalom akkor „találja meg legjobban a számítását**, ha engedi
mindenkinek egyéni adottságait, képességeit lehető legnagyobb
tökéletességre fejlődni. A tökéletes individuum önként elismeri
aztán a társadalom követelésének jogosságát. „Egyszóval —
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konkludál Nonn említett munkája, — a társadalomnak tagjai
val szemben támasztott igényei akkor elégülnek ki legjobban,
ha mindenki úgy értékeli önmagát, mint a benne központosuló
adományok örökösét és törekszik ezeket az adományokat to
vább fejleszteni.” [Yearbook, 275.] Szóval, a megszokott angol
kompromisszum: „adjátok meg a császárnak, ami a császáré. . . ”
Az angol nevelés alaptétele a szabadság. [Yearbook, 275—
79., Adams: Development, 277—85. .. . Ballard, 63— 75...... Norwood, 78— 79. .. . Sandiford, 184— 85. . . . Simpson, 140—81. . . .
Rawson, 3—94.] Ezen az alapon állva oldják meg aztán az an
gol nevelők a négy gyakorlati problémát. Ez a négy probléma
pedig, Terry Thomas ,a leeds-i grammar school igazgatója sze
rint:
1. Az egyéni jótulajdonságok kifejlesztése,
2. hasznos munkára való képesítés.
,
3, útmutatás a szabadidő produktív felhasználására,
4. a szociális közösségbe való beillesztés.
A sorrendet Thomas csak azért állapítja meg így, hogy a
kezdőbetűkből, a CLUE emlékszót állíthassa össze: de a fon
tosság az általunk alkalmazott sorrendet követi. [Lásd Percy,
182: „ . . . és habár újabban széleskörű törekvéseket láttunk,
amik mind az állampolgári nevelést célozták, közönséges rága
lom volna azt állítani, hogy ezek a törekvések a gyermeket
elsősorban állampolgárrá akarják tenni és csak másodsorban
emberré.” ]
A szabadság olyan lényeges szükséglete az embernek, mint
az étel, vagy ital. Szabad csak az olyan ember lehet, aki teste
és lelke fölött egyformán uralkodik, aki szenvedélyeit fékezni
tudja, akinek lelkében egyensúlyba kerültek az ösztönös és
öntudatos erők. Tehát az iskolai életnek figyelembe kell venni
mindezt és tudatosan törekedni az egyén szabaddá tételére. A
büntetéseknek olyanoknak kell lenni, hogy a gyermek meg
értse az okát. mert különben a felnőtt nevelő zsarnokságaként
fogja fel, és haragjában saját szenvedélyének rabságába esik.
A tudás, melyet az iskola ad, szabadítsa fel a tanuló eszét az
előítéletektől, adja meg a logikus gondolkodás, a világos elha
tározás, a határozott végrehajtás képességét. Az iskola köteles
sége, hogy morális és vallásos nevelés által úrrá tegye a növen
déket saját ösztönei fölött és hogy esztétikai neveléssel megadja
a lehetőséget a művészi „ön-állításra” , önmagának, gondolatai
nak, érzelmeinek és akaratának szép formák közötti szabad
kifejezésére. Mindez azonban nem jelenti azt, — amint azt
Montessori túlzó követői állítják, — hogy mindenben engedni
kell a gyermek pillanatnyi hangulatainak, nem jelenti a fegye
lem elvének sutbadobását, csak éppen azt, hogy a gyermek
egyéniségét szabadon engedjük kifejlődni. A fejlődés határa
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pedig, — ahol az őrködő nevelőnek megállj-t kell kiáltani, —
a közösség java. Ha az egyén szabadsága ezt veszélyezteti, ak
kor azonnal meg kell nyirbálni azt.
Az alapfeltétel után most összefoglaljuk sorban, hogy mit
is jelentenek az angol nevelés gyakorlati követelései. Az egyéni
jótulajdonságok fejlesztése sok mindent magában foglal, első
sorban a test megfelelő előkészítését. Test és lélek kapcsolatai
rendkívül komplexek, és egyenlőre még igen keveset tudunk
róluk; de a nevelők is kezdik már megtanulni, hogy egyiket
sem lehet a másik nélkül nevelni és hogy testnélküli elme éppen
olyan absztrakció, mint lélektelen test. Tehát: . . . in fact, our
aim must be the coeducntion of mind and body, — mondja M.
Jacks, Mill Hill School igazgatója, [Percy, 156.] és ennek fő
elve, hogy a testnevelésben is ugyanúgy kell eljárni, mint a
lélek nevelésében .. . A jól működő testben meg van a tér a
lelki képességeknek. Itt elsősorban a gondolkodó készség, a
kritizáló analízis és a konstruktív szintézis kialakítása és megizmosítása a feladat. Nagy szükség van arra is, hogy a gyermek
már korán megtanulja a gyors és folyamatos kifejezés művé
szetét. [Strunz, 41.] De a gondolkodás fejlesztése nem szabad,
hogy az érzelmek elsatnyulására vezessen: a fiatalságban benne
van a mély érzésekre való hajlandóság, nem engedhető meg
tehát, hogy hamis morális kódexük eltiltsa az érzelmek nyil
vánításától, mert ez előbb-utóbb maguknak az érzelmeknek
megy rovására. [Rawson. 111.] A gyermeket szeretetre kell ne
velni és arra, hogy ne szégyellje szeretetét. ÍSimpson, 152.1 Le
hetetlenség, hogy a kis iskolásfiú számára apja csókja kín és
fájdalom legyen. Pedig Stephen Spender így ír róla, [Gr.
Greene, 196.] „Legrémesebb eseménye a napnak mindig az a
mindennapi borostás csók volt, amellyel apám nyilvánosan
illette az arcomat tíz perccel kilenc előtt, a kertünk kapujában,
az iskolába siető fiúk hosszú sora előtt . . . Csakhogy elkerül
hessem ezt a nyilvános gyalázatot, hozzászoktam a korai iskolábamenéshez." . . . Meissner is hasonlót idéz a Public School
tízparancsolatából. [Commandment 10.: I must nőt shom emotion and must nőt kiss my mother in public. [Meissner, 195.]
Egyszóval az iskola fontos feladata az olyan légkör megterem
tése, amelyben az érzelmek szabadon virágozhatnak. Az érzelmesség persze, nem azonos a szentimentálizmussal; sót eppen
igen fontos az egyéni tulajdonságok között a fölösleges érzelmi
kilengéseket hatástalanító akarat. A gyermek lelkében felül
kell, hogy kerekedjék az, amit Fritz Redl a „civilizáló erők
rendszerének" nevez; [Rawson, 4.] ezeknek az erőknek le kell
gyűrni az impulzusok és ösztönök erejét. Szigorú fegyelemre
van szükség, mely nem tűri egyrészt a gyermeki akarat min
den téren való érvényesülését, de egyes téreken nagy, megS9

feszített akarást kíván. Harold Nicolson így fogalmazza meg^
az iskola célját:
legfőbb funkciója, hogy felébressze az
egyént a család biológiai szendergéséből; legfőbb személyi funk
ciója az akarat megteremtése. [Gr. Greene, 104. Lásd még
Percy, 10, 184.]
Ennyit a személyiség kifejlesztéséről. Az ily módon kifej
lesztett személyiséget azonban életfeladatainak elvégzésére is
képesíteni kell. Bizonyos fokig már maga a jólfejlett egyéniség
is képesítő erővel bir. A kezdeményező erő, leleményesség, jó 
zan ész és organizáló képesség legalább annyit érnek még a
munkaadó hasznossági szemszögéből nézve is, mint akármilyen,
szaktudás. [Percy, 210.] De azért egy középiskola sem zárkózhatik el teljesen a szakirányú képzés elől. (Vocational Education.). Ennek a szükségességét hivatalosan csak a háború után
ismerték el, (habár a szülők társadalma már a 19. század ele
jétől kezdve hasznossági szempontok szerint választja meg
gyermekei iskoláját.) A Board of Education kiküldötte 1924ben a Consultatioe Committee-t, hogy vizsgálja meg különösen,
a serdülőkorú gyermekek nevelésének tartalmát és formáit. A
Committee elnöke akkor Sir W. Henry Hadow volt, s ezért a
bizottságnak 1926-ban kiadott jelentését („The Education of
the Adolescent“) egyszerűen csak „Hadow-Ke por t“-nak hívják.
Ez a jelentés sok mindenre kiterjedt: megállapította, hogy a
középfokú oktatás kezdete „11 plusz", vagyis 11 év után kez
dődhetik csak, és tarthat a 15., a 16., vagy esetleg a „18 plusz*"
életévig; organizációt ajánlott és a „Senior School Course",
(14— 15. éves korig terjedő középfokú oktatás) gyakorlatiasítását. [Stead, 15— 16.] Az igen óvatos konklúzió így hangzik:
„A középfokú iskolák bizonyos fajai rendszerint a tanfolyam
harmadik, vagy negyedik évében kell ,hogy áttérjenek a prak
tikus tantervre. Ezt is csak a helyi gazdasági viszonyok gondos,
mérlegelése és a helyi iparral kapcsolatban álló személyiségek
tanácsának meghallgatása után lehet kialakítani. A praktikus
ság nem szabad, hogy befolyásolja a tanidók általános nevelé
sét." [Yearbook, 284.] Vagyis legyen szakképzés, de az illesz
kedjék bele az általános képzés kereteibe. Az iskolák úgy ol
dották meg ezt a gordiusi csomót, hogy bizonyos fokon bifurkálták, sőt néha trifurkálták a tanítást, és főleg a legfelső osz
tályt, a Sixth Form -ot specializálódásra használtatják a tanu
lókkal. (A gondolat nem új, megvolt már Arnold és Thring is
koláiban is!) A megoldás szerencsés, de hibája, hogy az egyes,
— mondjuk, — szakcsoportok, tantárgycsoportok a vizsgák kö
vetelményeinek megfelelően egyre nagyobb merevséget mutat
nak és egyre jobban el is különülnek. Van iskola, W hitgift
School, Croydon, [PSYB. 440.], ahol például már öt ága is van>
a felső osztályoknak: kla=szikus, fizikai inathematikai, törté-
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Heti és modern nyelvi szak. Ez a korai specializálódás aztán
magával hozza az alapvető tanulmányok óraszámcsökkenését
■és így az iskola produktumai, a levizsgázott és egyetemre ke
rülő tanulók igen sokszor csak számokat és neveket tudnak.
[PSYB. 285.] Az arany középútat itt még nem sikerült felfe
dezni.
Az angol középiskola gyakorlati céljai között a harmadik
a szabadidő produktív felhasználására való nevelés, „ e d u c a t io n f ó r l e i m r e . " A nevelők gondolatmenete a következő: a gépesedes egyre jobban csökkenti az emberek munkaidejét; a sza
bad idő nemsokára az emberek életének nagyobb részét fogja
alkotni. Gondoskodni kell tehát erről az időről is. |Részletesen
lásd Norwood, 76—77, Rawson, 105. ... Percy, 141, 258... Stead,
100— 102... Yearbook, 285—86.] Vannak, akik azt állítják,
hogy nem volna szabad különbséget tenni munkára és szabad
időre való nevelés között. Minden emberi tevékenységben nagy
jából ugyanazokra az értelmi és erkölcsi tulajdonságokra van
szükségünk, tehát a munkára való előkészület egyben előké
szület a szabad időre is. (Ezt hangoztatja pl. Norman Whatley, Clifton College Headmastere.) [Percy, 57.] Azonban tény
■az, hogy számtalan intelligens és főleg produktív elfoglaltság
van a világon, amelyeknek nincs helyük a leghasznosabbnak
mondott tárgyak között. Pl. a zene, vagy a rajztudás aránylag
kevés embernek ad kenyeret, de viszont mindenkinek örömet
szerezhet, mindenki életében döntő fontosságú lehet, mint a
lelki egyensúlyhoz annyira fontos ön-kifejezés eszköze. Ezért
a nem-akadémikus, könyvektől független tárgyakat, mint ze
nét, színjátszást, rajzot, kézügyességet komolyan kell venni és
más, órarenden kívüli elfoglaltságok, pl. tanulmányi kirándu
lások, növény-, rovar-, ásványgyűjtő társaságok, szociális cso
portosulások (cserkészet és iskolai missziók) által is igyekezni
kell jó szokásokat meghonosítani a fiúban. Ezt mindenki el
ismeri és még Whatley iskolája, Clifton is rajzot és zenét tanít,
kémiát, fizikát, biológiát ajánl melléktárgyakként, kadétcsapa
tot, műhelyt, cserkészcsapatot tart fenn, úgyhogv azt hisszük,
az ő iskolájából kikerülő gyermekek is hasznos „ h o b b y -kkal,
vesszőparipákkal mennek majd neki a szabadidőnek, mely a
fiatalkorúak munkanélkülisége folytán úgyis rendkívül meg
növekszik.
^
Utolsónak hagytuk a szociális közösség számára való ne
velést. ]Norwood, 236— 37... Rawson, 104... Simpson, 82 4,
87—9, 285—87... Walker, 37—64... Yearbook, 528—74-1 Ennek
kiindulása a vallásosságra való nevelés, mert „szociális lény ne
velése nem lehet hatásos, ha az pusztán utilitáriánus motívu
mokon épül f ö l " [Rawson, 105.1 A puszta egymásrautaltságon
kívül más erőről is kell gondoskodni, ami összetartsa a külön
féle individuumokat. Szükség van valamire, ami megmutatja,
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hogy létünk célja és értelme az embertársainkkal való békés
egyetértésben és közösség megteremtésében található. jNorwood,
56.] Azt az iránytűt, — amint az egyértelm űig tűnik ki min
den általunk elérhető munkából — az angol pedagógus csakis
a vallásban találja meg. „Szükséges része ez a mi fiaink kikép
zésének. Enélkül a nevelés kiegyensúlyozatlan és irracionális...
Ez az egyetlen elv, mely minden emberi* képességet koordinál
és kellőképpen beleilleszt az ember életébe ... Ez minden igazi
kultúra forrása.*1 |V. P. Nevill szavai, idézi Percy, 5.] A vallás
parancsai szabják meg az egyénnek mint szociális lénynek ma
gatartását.
’
Az egyén mintegy koncentrikus, egyre nagyobbodó körök
középpontjában áll. Legbelül van az egyes embertársakkal
szemben fennálló kötelességek köre: udvariasnak, előzékeny
nek lenni mindenkivel szemben, úgy, amint azt a gentleman
eszmény parancsolja, és erőnkhöz képest segíteni másokon. Ebbe
a körbe tartozik még a családtagokkal és a rokonokkal szem
ben fennálló kötelességek csoportja is ... Egy fokkal kívülebb
sorakoznak körbe a nemzettel szemben fennálló kötelességek:
mások vezetése és ismét a másoknak való alárendelődés, a konipetíciónak kooperációval való helyettesítése, a közösségért való
munka és önfeláldozás, a nemzettest ideáljai iránt való loyalitás. Mindez már sokkal nehezebb feladat, mert hiszen a gaz
dasági és főleg politikai kérdésekben való határozott állásfog
lalás is bennefoglaltatik. Legáltalánosabb a harmadik kör: itt
vannak azok a kötelességek, melyek emberin Ívoltóból hárulnak
az egyedi emberre. Mindenkinek abból a meggyőződésből kell
életét alakítania, hogy ő is képes bármilyen szerény, de hatá
rozott mértékben résztvenni a legnagyobb közösség, az emberi
ség haladásában és ez a résztvétel elsősorban is más nemzetek
megértésével és a velők való békés egyetértéssel azonos. Ez a
legsúlyosabb feladata az angol nevelésnek, mert hiszen Anglia
éppen úgy, mint minden más európai állam nacionalista szem
pontok szerint választotta ki mindeddig a kultúrának terjesz
tendő elemeit és így az ő kultúrája sem alkalmas az új eszme
azonnali befogadására. De azért az angol pedagógia úgvlátszik,
kezdi már kikísérletezni azt a módszert, mely kicsit közelebb
hozná a világtestvériség szép, de olyannyira távoleső eszméjét
a megvalósuláshoz.
összegezve az elmondottakat, kialakulhatna bennünk az
angol középiskola ideális képe. Olyan iskola lenne ez, mely ki
fejleszti a növendék testi-lelki képességeit; megtanítja gondol
kodni; akaratát megedzi, érzelmeinek kifejlődésére lehetőséget
ad; rendszeres testneveléssel és egészségvédelemmel eléri, hogy
az ép lelkek mind ép testben lakoznak; . . . Azt látnánk, hogy
ez az iskolafaj a kifejlődő embereket tudással látja el, hogy
hivatásuknak megfelelhessenek. Még arról is gondoskodnék,

102

hogy növendékeinek eljövendő szabad ideje ne legyen a ha
szontalan ábrándozás idejévé. Felépítené a lelkekben a vallás
erkölcsön nyugvó életszemlélet palotáját, belekonstruálva a
polgártársak és az embertársak iránti kötelességeket is. Olyan
iskola lenne ez, mely évszázadok tapasztalatain okulva, szubli
málta önmagát és puszta utilitáriánus intézményből ideálissá
tudott lenni; iskola, mely minden kritikán felül áll.
Igen ám, — de amint az már fejezetünk címéből is kitűnt,
— mindez inkább a nevelők előtt lebegő ideális célkitűzés, mint
valóságos állapot. A célkitűzés és célmegvalósulás közé pedig
mindig nagy távolságot iktat a könyörtelen élet. Ezért vizsgá
lódásaink következő tárgya a célvalósulás lesz.
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IX A célvalósulás külső tényezői.
Az

o s z tá ly o z á s és a v iz s g á k
A

ren d szere.

k ü l ö n b ö z ő i s k o la t íp u s o k .

Az előbbi fejezetben kitűzött célok megvalósulásának he
lyei az egyes iskolák. Ezek azonban — éppen az oly hosszan
ismertetett történeti fejlődés következtében — olyan sokfélék,
annyira különböző nevek alatt képviselik ugyanazt a szelle
met, hogy már nomenklatúrájuk is zavarba ejtheti a helyzettel
nem ismerős idegent. [Strunz, 30.]
A történeti fejlődés szempontjából vannak: g r a m m a r s c h o o l ok, p u b l i c s c h o o l - ok, és s e c o n d a r y s c h o o l - ok. Az előbbiek a 16.
és 17. században különültek el egymástól; az egyik rendesen
helyi igényeket kielégítő bejáró-iskola, a másik legtöbbnyire
országos hírnevű, internátusos nevelőiskola. [Lásd a 16. század
ról szóló fejezetet is.] A s e c o n d a r y s c h o o l, amely Angliában
nem gyűjtőfogalom, hanem egy speciális típust jelent, jelöli
az 1902. után alakult, államtól, illetőleg L.E.A.-tól fenntartott
iskolát. Az 1902. után alakult, magánkézben lévő iskolák ren
desen C o l l e g e - nek nevezik magukat és vagy a g r a m m a r , vagy
a p u b l i c s c h o o l típusába tartoznak.
Ha a vallásos átló mentén készítünk keresztmetszetet a
középiskoláról, ismét három különböző típussal találjuk ma
gunkat szemben, C h u r c h o f E n g l a n d - iskolákkal, nonkomformista-iskolákkal és katholikus iskolákkal. A két előbbi közti
megkülönböztetés inkább a múlt harcain, mint a jelen ellen
tétein alapul; az iskolák nagy többsége nemcsak, hogy egyfor
mán nevel, de ma már azonos tanterv alapján tanítja a hittant
is, még a methodisták is! [pl. Truro School, PSYB. 357.] Egye
dül a katholikus iskolákról állapítható meg, hogy sajátos lég
körük van, (Greene, 121— 130; 229—246; Percy, 3—26; Yearbook, 53.] és ezek a különbözőségek is lassan nivellálódnak.
Ha újabb szempontként, — és véleményünk szerint peda
gógiai munkában legtöbb joggal, — a szociális összetételt és a
nevelés módszerét vesszük feT, két főtípusra találunk, a , , b o a r d i n g s c h o o l “- és a „ d a y s c h o o l " - ra. Ez a két iskolafaj mindent
magában foglal. A b o a r d i n g s c h o o l - ok között van p u b l i c s c h o o l,
g r a m m a r s c h o o l és c o l l e g e , de ugyanúgy van a d a y s c h o o l - ok
között is. [pl. St. Paul’s és Merchant Taylors’, a kilenc nagy
p u b l i c s c h o o l közül, d a y s c h o o l - ok.]
A vallásfelekezetek is
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egyaránt képviselve vannak, úgyhogy ha az angol iskolának
ezt a két fajtáját megismertük, állíthatjuk, hogy mutatis niutandis, megismertük mindnyájukat.
A b o a r d i n g s c h o o l - ok jelenleg egészen példátlanul álló
népszerűségnek örvendhetnek. A szülők tolonganak az iskola
kapuk előtt és legszívesebben talán már közvetlenül születése
után előjegyeztetnének egy helyet a gyermek számára. [Dar
win, 19.] Igen ám, de eíőjegyeztetni csak a fiú, vagy leány
nyolcadik születésnapja után lehet. [Winchester College ismer
tetőjéből. PSYB. 448.] így azután legtöbbnyire protekciót, csa
ládi kapcsolatokat kell igénybe venni, hogy a gyermeket fel
vegyék. Ha az apa ott járt, akkor fiának helye biztosítva van.
íg y pl. Westminster School krónikája feljegyzi, hogy a Randolph-család 1620-ban jött először. az iskolába és azóta — egy
hosszabb megszakítóssal — mindmáig hű maradt hozzá. [Tanner, 15.] És még sok ilyen példát hozhatnánk, amik mind a
b o a r d i n g s c h o o l népszerűsége mellett szólnak.
Mi vájjon ennek az oka? Egy volt H e a d m a s t e r két tényt
említ meg. [Norwood, 130—31.] Az egyik az, hogy a b o a r d 'n g
s c h o o l „megéri a pénzt41, vagyis a horribilis tandíjak fejében
megadja az ellenértéket, az állandó és megbízható je’lemet.
[Eton tandíja 250 font, Harrow-é 216, Rugby-é 200. PSYB.]
A másik tény az. hogy a b o a r d i n g s c h o o l bizonyos társadalmi
disztinkciót is jelent az életben: valamelyik régi iskola jelvé
nye, vagy nyakkendője biztos belépőjegy azokba a körökbe,
melyekbe feljutni a sznobság örök vágya. Ezek a tények mind
máig fennállanak és még sokáig vezetőpozíciót fognak bizto
sítani a b o a r d i n g s c h o o l-o k n & k minden más iskolatípussal
szemben. [Darwin, 18.] Ha pl. Harrow School visszafelé fejlő
dik is, és létszámának 676-ról 507-re való csökkenése miatt négy
kisebb házat be is zárt az idén, sőt féltucat fiatalabb tanárt el
is készül bocsátani, [Daily Mail, 1939. febr. 26.] azért a közhan
gulat nem változott és a b o a r d i n g s c h o o l -o k többsége virul és
gyarapszik.
A b o a r d i n g s c h o o l - l>a az út a p r e p a r a t o r y s c h o o l - on ke
resztül vezet. Az A s s o c i a t i o n o f P r e p a r a t o r y S c h o o l s - nak kb.
650 tagja van, [PSYB. 887— 1014.], de bárki nyithat p r e p a r a t o r y
s c h o o l -t és így a tanulmányi és nevelési szintvonal nagyon kü
lönböző lehet. Stephen Spender csupa fekete vonással rajzolja
meg a p r e p . s c h o o l képét; [Greene, 185—87.] szadista igaz
gató, inkompetens tanárok és a kisebbek allando terrorizalasa
lehetetlenné teszik a normális fejlődést. Egész más képet ka
punk, ha egy 1936-ban működő p r e p , s c h o o l leírását olvassuk.
[Byrne-Churchill, 17—24.] Itt már a büntetés eszközei rend
gyakorlatok és néma, magános séta; a vesszőre csak egészen
ritkán kerül a sor. A tantervben latin, francia, mathematika,
történet és fizika szerepelnek, sőt van egy-egy rövid p e r i o d - j a
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helyesírásnak és földrajznak is. A fiúk tanári vezetés mellett
sportolnak és válogathatnak a nem-sportszerű elfoglaltságok
között is; mozibemutatás, vitadélután, ének, tánc és a „külön
böző gyűjtőőrületek, melyek sorra minden fiút megtámadnak,,
mint lepke- és bélyeggyűjtés," [Byrne-Churchill, 20.] mind
mind megvannak. A sok különféle elfoglaltság erősen leköti a
gyermekek idejét is. Az eredmény, hogy amikor feljutnak a
public school-ba, jobb modorúak, egészségesebbek és talán bol
dogabbak, mint elődeik voltak. Ha nem is nagyon önállóak,
nem számolnak tetteik következményeivel és sok esetben meg
is zavarta őket a sok tantárgy; ha csak adatokat vettek is fel
és nem tanultak meg gondolkodni, azért feltétlenül fognak tudni
boldogulni az iskolában és az életben.
Amikor a fiú 13 és fél éves lesz, eléri utolsó harmadát a.
prep. school-ban és rendszeres vizsgát tesz az ott tanult tantár
gyakból. A vizsgálat anyaga: „könnyű latin auktornak angolra
való fordítása, latin nyelvtan és elemzés; francia nyelvtan,
elemzés és könnyebb szöveg olvasása; az aritmetika elemei; az.
angol földrajz és történelem elemei. A Headmaster azonban a
követelményeket, főkép ha idősebb tanulónak rangsorozásáról
van szó, ki is egészítheti angol szövegnek latinra való fordí
tásával, görög nyelvtannal és könnyebb görög szöveg fordítá
sával, az angol irodalomra vonatkozó kérdésekkel, az algebra
és geometria körébe vágó anyaggal. (Kornis, 7.] Ennek a vizs
gának a neve: „Common Entrance Examinatiorí‘ és ezen az
alapon veszik fel a tanulót a boarding school-ha. De pl. West
minster School mindmáig megtartotta, a Common Entrance
Examination-en felül, a felvételi vizsgák rendszerét is; mind
azokat, akik a „King’s scholars", a király diákjai közé szeret
nének jutni, írásos vizsgálatnak vetik alá. Ennek a neve The
Challenge. [Tanner, 16, 48, 66.]
Amikor ezt, vagy a másik
boarding school hasonló vizsgálatát megállotta a kisdiák, és
hogy úgy mondjuk, „középiskolai polgár", „Public School Marí*'
lett, egy ugrással egészen új világba kerül.
Az új világ először is sokkal korlátoltabb, mint a régi volt.
Egy csomó szép, vagy kevésbbé szép iskolai épületre korláto
zódik, és a felsőbbségtől elég szűkmarkúan megszabott séta
területekre. Ennek a területnek (angolul: bounds), elhagyása
csak engedéllyel lehetséges, amit nem mindig adnak meg, vagy
csak bizonyos megszorításokkal. [Pl. Westminster-ből csak pá
rosán lehet kimenni; a szokás meg Dr. Busby idejéből való és
eredetileg az volt a célja, hogy a diákok séta közben is hasz
nos dolgokról társalogjanak. Tanner, 70.] Persze a határokon be
lül minden megvan, ami a gyermek életéhez szükséges; temp
lom, tantermek, lakóhelyiségek, könyvtárak, játszóterek, stb.;
még bolt is van, ahol édességeket és apróbb szükségleteket vá
sárolhat magának, az ú. n. Tuck Shop. |Byrne-Churchill, 243.,
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Rivigton, 265.] Mindent a patinával párosult modern komfort,
sőt luxus jellemez. Az etoni diák gótikus ablakokon keresztül
nézi az utcát, ahol középkori öltözetű pajtásai, cilinderben,
„ E t o n j a c k e t " - ben rohannak a „ S i x p e n n y
a legnagyobb etoni
játszótér felé. A westminster-fiú kis világa elvész a Westminster
Abbey tornyainak árnyékában; akárhová menjen is, mindenütt
a két kőcsipkés csoda emeli a diák tekintetét az ég felé. Még
az 1923-ban alapított S t o r o e S c h o o l is egy 18. századbeli her
cegi kastély épületébe költözött. tPSYB.] De a szűk kis folyo
sók végén mindenütt a legmodernebb fürdőszobákat találjuk,
minden iskolának elkülönített épülete a „sanatorium", vagyis
kórház, [Kornis, 6.] és pl. Eton-ben minden diák külön kis
szobában lakik,. A „Chapel" középkori félhomályából a ragyo
góan megvilágított „H all“ -ba siet át, hogy megnézze az esti
filmbemutatást. Különös világ ez, melyben nem könnyű dolog
otthonérezni magát a friss jövevénynek.
A beilleszkedést nehézzé teszi az is, hogy a „lakosságnak"
más a nyelve, más a ruhája, mások a szokásai, mások a társa
dalmi konvenciói! A 13 éves Public School Mán csodálkozva
tanulja meg, hogy a burgonya nem „potaloes", hanem „prates",
hogy a „ t a r t " nem tortát jelent, hanem népszerű fiút. Nem érti,
mi a „jig “, mi a „ bumph", mi a „pitch up“ . (magyarázatukat,
sok más angol iskolai kifejezésével együtt, lásd Greene,
165—66.], és nem is értené meg sohasem, ha nem adnának mel
léje egy másodéves diákot, aki kellő gorombaságok kíséretében
minderre kioktatja. Ugyanez a vezető ismerteti meg vele a
ruhaviselés szabályait is: magas gallért csak az viselhet, aki
tanulmányi, vagy sportbeli eredménvek által arra jogosult;
(Byrne-Churchill, 213.] a kisfiúknak „ Elon-collar“ dukál, ke
rek szabású, lehajtott gallér; a westminster-fiú mellényének
legalsó gombját begombolatlanul hagyja, és állandóan zsakett
ban jár. |A szokás eredete: régen a mellény olyan hosszú volt,
hogy végig legombolva akadályozta a járást. Tanner, 70—72.]
A társadalmi konvenciók is sok mindenre kiterjednek: köszö
nésre, látogatásra és így tovább. De ha ezekbe belemerülnénk,
nem jutnánk sosem a végére.
Egyszóval a kisdiák belejön a kerékvágásba, beszédjét,
ruházatát, viselkedését megváltoztatja; Ha eddig egyéni életet
élt, most arról teljesen lemond: reggeltől-estig minden tevékeny
sége a közösségben játszódik le. Derek Verschoyle írja Malvern
College mindennapi életéről: ,,Az étkezések tömegben történ
nek, a munka szintén, a t e a m -s p i r i t -e t is tömegben ápolják a
játszótereken, fürdeni csak tömegben szabad, az állítólagos
„szabad időt“ tömegben kell eltölteni, .. . es a tömegkultu-z az
O.T.C.-ben éri el apotheózisát, amikor az egész iskola egy he
lyen van együtt és egv mozdulatot végez katonai fegyelem
alatt". (Greene, 207—08.] A vasárnap is „közösségi nap".
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Például Sherborn Hígh School-ban így folyik le: ébresztő, öltözés közben csengetésre 5 perc szilencium, amely alatt Bibliát
kell olvasni, vagy imádkozni. Közös ima, reggeli, utána séta
át az apátságba, egész délelőtt istentisztelet, utána haza és
ebéd. Kis szünet után készülés a jövő heti biblia-órára, uzson
na, utána esti áhítat, vacsora, pár perc szabad foglalkozás és
végül a napot az iskolai himnusz eléneklése fejezi be.
[Greene, 177.] Ha ez kissé egyoldalú beállítás is a szerzők részé
ről, tény, hogy az anglikán iskolák egyik része sem egyéni sza
badságot nem ád a növendéknek. [Greene, 251.] Ez az el’árás igen jól megfelel az első három évben. A serdülő fiúk eb
ien a korban elsősorban kollektív lények, legerősebb ösztönük
a kollektív-, társulási-, „nyáj“ -ösztön és ezt tökéletesen kiélhe
tik a boarding school falain belül. Viszont a későbbi években
az a veszély fenyeget, hogy a szokások és tradíciók, amelyek
hez alkalmazkodni lelki szükséglet volt a serdülő fiúnak, pusz
ta nyűggé válnak és erőszakosan megakadályozzák az egyéni
ség kifejlődését.

Í

Furcsa ellentétként, a boarding school mindennapi életé
nek van erősen individuálista oldala is. A tanulásban mindenki
maga-magának dolgozik és mintegy mindenkivel versenyezve
éri el eredményeit. A már említett felvételi versenyvizsgálat
csak első lépés ezen a téren. Utána a diák valamelyik alsó osz
tályba kerül. Az osztályok neve és beosztása iskolánként válto
zik; a PSYB. 40 oldalt szentel ezek puszta felsorolásának.
[473— 512. oldal.] Mi kénytelenek vagyunk kiragadott tények
kel beérni: megemlítjük, hogy minden osztály három fokozat
ból áll, amelyeket a legtöbb iskolában „remot>e“ -oknak nevez
nek. |pl. Abingdon, Ampleforth, Canterbury King’s School,
stb.] A diák az egyik fokozatban eltölt egy „ferm‘‘-et, egy évharmadot, (ilyen térin három van: Easter, Summer, Michaelmas terms) és kevéssel az időszak vége előtt verseny vizsgálatra
megy, többi tanulótársaival együtt. A vizsgálatok írásbeliek és
a lefolyt tanulási időszak egész munkájára kiterjednek. Az
egyes tárgyakból a vizsgázók pontokat kapnak és az összes
megszerzett pontok alapján négy csoportba oszlanak, mintegy
négy osztályzatot kapnak. Ezek: distinction, first eláss, second
eláss és pass. Ezek az osztályzatok döntik el, hogy ki melyik
fokozatba kerül a következő évharmadban. Ha nem felelt meg,
ismételnie kell, de ha különösen szépet produkált, két osztályt
is ugorhat. [Byrne-Churchill, 157—70.] Ez a rendszer nyilván
valóan erős stimulusként hat mindenkinek a munkájára, de
árnyoldala, hogy a nevelés e<rész szellemével ellentétbe^ „könyökölésre“ , a gyengébb elnyomására szoktat. Még inkább áll
ez a két végső vizsgálatra, a School Certificate Examinationés a Higher Certificate Examination-re. Ezeket a Board vezette
be 1911-ben, standardjukat az egész országra nézve kötelezően
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megállapította, a vizsgáztatás jogát pedig az egyetemekre rnházta. [Sandiford, 275.] Ma már nyolc különféle vizsgáztató
bizottság működik, legáltalánosabban elismert az , O x f o r d a n d
C a m b r i d g e S c h o o l s E x a m i n a t i o n B o a r d “ , (közbeszédben „ J o i n t
B o a r d ) a p u b l i c s c h o o l -o k vizsgálatainak intézője. [Meissner,
166... Ward, 125.] A S c h o o l C e r t i f i c a t e E x a m i n a (i o n - t kb. 16
eves korában teszi le a tanuló, tárgyai úgynevezett „ált dános**
tárgyak, klasszikus irodalom, francia, történelem, természettu
domány. [Kornis, 7.] Ennek a vizsgának a birtokában a diák
mar elhelyezkedhetik igen sok foglalkozási ágban, sőt az egyefelveszik. Azonban azok. akik különleges képességek
ről tesznek tanúságot, azok további két évet az iskolában marachiak, (ezt az időt töltik aztán a híres S i x t h F o r m - bán) és
vegül a H i g h e r C e r t i f i c a t e E x a m i n a t i o n alkalmával tesznek ta
núságot az utolsó időszakban mutatott halaelásról. Ez már első
sorban speciálizálódás lévén, az E x a m i n a t i o n is speciális szak
csoportok között enged választást: az egyikben rendesen
a
Klasszikus tanulmányok foglalnak helyet, a másikban matema
tika-fizika, a harmadikban „modern tanulmányok**, a negye
dikben nyelvek és földrajz-történelem. Minthogy pedig az egye
temi ösztöndíjaknak nagy részét ezeknek a vizsgálatoknak az
eredménye alapján ítélik oda, (csak a kisebb rész van külön
verseny vizsgálatokhoz k ötve) itt is tág tere nyílik részint az
önzésnek, részint pedig a túlságosan céltudatos, pedagógiailag
értéktelen előkészítésnek, a „ c r a m m i n g “ - nek. A vizsgáknak tan
anyagra és jellemre gyakorolt hatásáról később szándékozunk
megemlékezni.
Meissner, aki mélyreható analízisét adja a p u b l i c s c h o o l szellemnek, [i. m., 159—95.], a hagyományok tiszteletén, a korporatív szellemen, és a legnagyobb egyéni erőfeszítésre felépülő
tanulási rendszeren kívül még fontos tényezőként említi meg
a t u t o r s y s t e m -e t a p r e f e c t -f a g g i n g -s y s t e m -m e \ , az egyesületi
életet és a sportot, amelynek többé-kevésbbé kezdetleges for
máira már felhívtuk a figyelmet a történeti áttekintés során.
A

, , p r e f e c t -f a g g i n g -s y s t e m “ ,

vagy másképpen „ m o n i t o r i a l
IDarwin, 40—61.] az arnoldi reform óta nem változott
semmit. Jelenleg a prefektusok, vagy monitorok, (esetleg p r a e p o s t o r - ok), vagy az igazgató, vagy az egész iskola bizalmának
letéteményeseiként foglalják el tisztjüket. Beiktatásuk mindig
nagy ünnepélyességgel történik: a prefektus az egész iskola
előtt elkötelezi magát, hogy loyális lesz és általában a reábízott
kötelességeket teljesíteni fogja. |A fogadalom teljes szövegét
hozza Meissner, 178.] Ezután felelősséggel biró, értelmes kerék
lesz egy nagy gépezetben; kerék, amelynek nem-működése ese
tén esetleg az egész megállana. (Legalább is így érzi a prefek
tus! A prefektus ténykedése igen sok mindenre kiterjed, a já 
tékok adminisztrálásától a kisebbek fölött való zsarnok ág
S y stem “
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megbüntetéséig. [Greene, 156.] „A z iskola belső kormányzá
sának fontos részét a p r a e p o s t o r - ok látják el. A p r a e p o s t o r - ok
tanácskoznak az igazgatóval qs segítik az iskola fegyelmének
fenntartásában. Időnként összegyűlnek és bizonyos dolgokban
saját iniciatívájukra cselekszenek, megbüntetik azokat, akik
vétenek az iskola szabályai ellen és aztán jelentik a büntetés
megtörténtét az igazgatónak . . . A p r a e p o s t o r - ok olvasnak fel
a kápolnában, két félnapos vakációjuk van évharmadonként,
(az iskolai szünetnapokon felül). . . . A p r a e p o s t o r - ok engedély
nélkül mehetnek ki a városba és az iskolai élet legtöbb apró
fegyelmi szabálya alól mentesek." [Rivington, 279—80.]
Ha a prefektusnak sok feladata van, akkor a f a g - nek még
több. A „ f a g - c a l l " rendszere mind a mai napig fennmaradt: ha
a prefektus „ f a g “ - e t kiált, minden hallótávolban lévő kisdiák
nak oda kell rohanni és az utolsó kapja a megbízatást,
[Greene, 135, 155.] legyen az illető bármennyire elfoglalva is.
Nem értünk egyet Kornissal, aki azt állítja, hogy „oda van a
f a g g i n g - rendszer is, mely valamikor az idősebb diáknak a fia
tal, mint szolga fölött akkora hatalmat kölcsönzött." [Kornis,
13.] Az angol pedagógiai írók mint fennálló intézményről em
lékeznek meg a ja g g in g -T Ő \ , (Dressler, 206. ... Greene 10, 202,
206... Simpson, 172—76, stb.] még a public school lelkes vé
delmezője is el kell ismerje, hogy a fagging megvan. „Ma
már ez a szolgaságnak csak igen enyhe formája . . . igaz, hogy
rossz esetben most is nagyon kellemetlen ügy lehet." Igaz, hogy
hozzáteszi: „azonkívül, kárpótló jótulajdonsága, hogy a jóin
dulatú „ f a g m a s t e r “ békés asylumot nyújt a maga ,,/a^"-jének,
menedékhelyet, ahol nyugodtan olvashat, vagy dolgozhat; és
ezenkívül is törődik tanulmányi s erkölcsi haladásával." [Dar
win, 51.] Mi részünkről inkább hiszünk a zsarnoki f a g m a s t e r
létezésében, és később, a jellemnevelésről szóló fejezetben viszszatérünk még a rendszer kritikájára.
A „ t u t o r - s y s t e m " , [Byrne-Churchill, 146—56... Rivington,
276.] azt kívánja meg, hogy minden fiú mellé oda legyen ál
lítva valamelyik tanár, mint állandó nevelője. Ez a nevelő ma
már nem a félig-cseléd „ p a i d a g o g o s " , aki növendékeinek dolgo
zatát készíti és csínytevéseiért hátát tartja, (mint pl. Mr. Jolter
a Peregrine Pickle-ben!) hanem idősebb jóbarát és tanácsadó.
A kisdiák minden gyakorlatát átvizsgálja, mialatt a fiú ott áll
mellette. Tanulás közben állandóan szem előtt tartja. Tanulás
után hatos-nyolcas-csoportokba foclalva, kikérdezi. Mindez a
„ p u p i l r o o m “ - bán, a tanulóban történik,
amelynek közvetlen
hangulatában kifejlődik aztán a baráti viszony tanár és tanít
vány között ,ami egyébként a tanterem merevebb érintkezési
formái között elképzelhetetlen volna. A „ p u p i l r o o m “ - on kívül
más tere is nyílik a t u t o r - nak, hogy növendékeivel foglalkoz
zék: gyakran sétálni viszi őket, sőt újabban együtt jár velük
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a ériekét és a futball-pályákra is. [Meissner 173.] Feladata te
hát egyáltalán nem könnyű, csak finom tapintattal és alapos
gyermekpszichológiai ismeretek birtokában lehet kielégítően
megoldani.
Az iskolai társaságok oly nagy számúak és olyan változa
tosak, hogy nevükön kívül alig mondhatunk valamit róluk. A
legrégibb talán az „ E t o n S o c i e t y ", népszerű nevén „ P o p “ .
IByrne-Churchill, 249—50. . . Greene, 156—57. . . Meissner,
181—82.] Ez 1811-ben alakult, neve állítólag a latin „ p o p i n a “
szó^ rövidítése; így hívták azt a kis élelmiszerüzletet, ahol az
első találkozók lefolytak. Célja vitatkozások rendezése volt, de
mővel ez elsikkadt és ma már inkább a társas életet kultiválja.
tagsága sok privilégiummal jár, egyebek között azzal, hogy a
tag színes mellényeket és álló gallért hordhat. Körülbelül 30
tagja van, akadémiai, de főleg származási kiválóságokból, és
egy-két kiváló atléta is résztvesz. Hatáskörük nincsen ponto
san körülhatárolva, de időről-időre a H e a d m a s t e r megvitatja
"velük az iskola nehézségeit.
Minden iskolában van vitatkozó társaság, „ D e b a t i n g S o c i e t y “ is. jBöttcher, 41... Byrne-Churchill, 251— 52... Dressler,
220, 299... Greene, 189... Kornis, 10... Meissner, 182... Rivington, 183. stb., stb.] Ezeknek tradíciója a puritán korra vezet
hető vissza. Itt gyakorolják a diákok az ékesszólást és vitatko
zást, de legtöbbnyire napi politikától mentes témákon. Azért
}>1. a Népszövetség és a szabadkereskedelem, meg általános váasztójog csak utat találtak ide is. A főcél: önmaga megérte
tése és véleményének másokkal való elfogadtatása. Külsőségek
ben sokszor a parlamenti formákat másolják, de azért nem
Vesztik el a gyermekkor frissességét és természetességét.
Ugyanilyen általános intézmény az „ O f f i c e r s T r a i n i n g
C o r p s rövidítve O.T.C. [Böttcher, 40... Byrne-Churchill, 220...
Greene, 167, 207... Norwood, 295... Percy, 67, 93... Rivington,
338... Snell, 238... Tanner, 53, 69... és a PSYB majdnem min
den egyes iskolaismertetése is foglalkozik az O.T.C.-vel.] Ket
tős feladatot tölt be: egyrészt előkészít a katonatiszti pályára
és ezért a Corps bizonyítványa előnyt jelent Woolwich, vagy
Sandhurst, a katonaiskolák felvételi vizsgáin; másrészt kiképzi
a territoriális hadsereg tiszti utánpótlását. Tantárgyai között
minden megvan, amihez egy katonatisztnek a háborúban eset
leg értenie kell. A részvétel önkéntes, [habár az, aki magát ki
akarná húzni, gyenge erkölcsi nyomás alá kerül. Greene,
207—08. jegyzet.] és heti három gyakorló órát jelent, valamint
nyári tábort.
A legtöbb b o a r d i n g s c h o o l - bán tért hódított a cserkészet is,
mely a nálunk is általánosan ismert formák között foglalkozik
a gyermekek szabad idejének kitöltésével. És vannak archeoló
giái-, film-, grammofón-, természetrajzi-, fotó-, fizikai-, sakk-,
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vívó-, zene-körök, talán nagyobb számmal is, mint az a tanulók
szempontjából kívánatos volna. Kornis, |i. m. 11. oldalon] meg
állapítja, hogy az angol boarder reménytelenül túl van ter
helve. Pl. „van olyan fiú, aki hétfőn a fizikai-, kedden a Shakaspeare-, szerdán, a politikai-, csütörtökön a zenei társaság
ban van, pénteken az egész iskola debating-society-)ében, szom
baton pedig a házi debating-society-ben>. íg y azután termé
szetes, hogy az elmélyedő hajlamú gyermek nem igen juthat
hozzá, hogy önmagával is foglalkozzék.
A fentiekkel egyenrangú fontosságú, sőt lehet, hogy min
dennél fontosabb a public school-szellem kialakításában a sport
szerepe. [Simpson jegyzi meg, i. m. 228.: „ . . . lehetetlenség volt
hosszabb ideig élni public school-bán és fel nem ismerni a tényt,
hogy a játékszenvedély és az atlétika a legfontosabb tényezők
egyike.“ ] Ez köti össze a heterogén elemeket, ez ad az iskola
minden diákjának közös érzelmi alapot. Sport közben nyílik
alkalom a „team spirit“, a korporatív szellemnek morálprédi
kációk nélkül való oktatására . . . Ezért már a preparatory
school tanrendjében is napi három óra van sportnak és sport
szerű szórakozásnak fenntartva. |Byrne-Churchill, 17.] A pu
blic school-ba jutott diák pedig kötelezőleg kell, hogy résztvegyen a játékokon, melyeknek idejét minden más mellékfoglal
kozástól szabadon tartják. [Kornis, 12.] Ezek a játékok nem
régiben még csak a hagyományoktól megszentelt három nagy
játékra, futball-, őrieket- és atlétikára terjedtek ki; más nem
is jutott szóhoz a public school kötelező játékdélutánjain. Azon
ban ez a helyzet most már erősen változófélben van; hockey
tennisz és úszás is egyre nagyobb szerephez jutnak. [Rivington,
364—65.] Eton-ben kétféle futball, cricket, evezés, vívás, box,
tennisz és atlétika mind-mind megkapják a maguk osztályré
szét a játszóterekből és diákságból; még az olyan speciális és
drága sportok, mint golf és agarászat is tudnak híveket sze
rezni. |Byrne Churchill, 225—45.] A sportok differenciálódása
már annyira megy, hogy pedagógusok panaszkodni kezdenek
a játékstílus elsziirkiilése és a sportnívó csökkenése miatt.
[Percy, 84.] Mindazokban az ügyekben, amelyek a sportra vo
natkoznak, vagy a „games master“, a sportvezető tanár, vagy
a „games committee“, a sportbizottság dönt. Ez rendesen sport
beli sikerekre visszatekintő tanárokból áll és sokszor még a
headmaster-iol sem veszi szívesen, ha dolgába „belekontárkodik“ . így nemcsak a sport technikai részét illetőleg dönt, ami
helyes volna, hanem a sport pedagógiai kérdéseiben is, pl.,
hogy mennyi időt kell sportra fordítani, melyik sportot kell
most különösebben támogatni, milyen öltözetet kell hozzá vi
selni, kell-e más iskolákkal mérkőzéseket játszani és ha igen,
melyikkel? |Simpson, 231.] Ez persze a sport túlbecsüléséhez
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veze^hct és vezetett is sok esetben már eddig is a public school
történetében.
Minden sportnak megvan a maga speciális ideje. N yá
ron a fősportok: ériekét és evezés; nyáron vannak a nagy mér
kőzések is: „Lords“, az évi cricketmatch Eton és Harrow kö
zött, (amelyet Galsworthy ír le a Forsyte Saga-ban. „To Let ",
IX. fejezet.) és „Henley“, a nagy regatta. Ilyenkor a sport in
kább „drukkolást“ . mint tényleges sportteljesítményt jelent a
diákság legnagyobb részének. Télen futball jön, (Association
és Rugby) meg az atlétikai sportok. Ez már sokkal komolyabb,
sportszerűbb elfoglaltság, mely alól csak orvosi bizonyítvány
ad felmentést. [Greene, 88.] A húsvéii évharmad aránylag a
legkevesebb sportot tartalmazza: golf és tennisz a fő attrakciók
és rugbyt, meg cricketet kizárólag szórakozásból játsszanak,
komoly, rendszeres tréning nélkül. |Byrne-Churchill, 241.] Úgy
hogy a kevésbbé sportszerető diákok számára ilyenkor jön meg
az arany világ. Ilyen diák azonban igen kevés van: minden
public school mán-nek van legalább egy sportága, melyet sze
ret és amelyben kimutathatja egyrészt testi ügyességét, más
részt az iskola iránti loyalitását.
Mindezek a tényezők együtt alakítják ki a public schoolszellemet, a public school típusát, amelynek jó és rossz ol
dalairól a jellemnevelésről szóló fejezetünk fog részletesebben
megemlékezni.
A boarding school után következik a dayschool, nem azért,
mintha inferiorisabb volna, hanem mert a legtöbb, [Dover Wilson szerint 609-ből 599!! lásd Wilson, 101. o.] újabb állami ala
pítás és mert a bennük lévő szellemet erősen befolyásolta a
public school spirit. A két iskolatípus összehasonlítása érdekes
eredményekre vezethet. [Percy, 221—23.] A boarding schoolban a fiúk oly szoros és állandó kapcsolatban vannak egymás
sal, hogy az egyedi fiút sokkal jobban befolyásolja a fiúk
összessége, mint bármelyik felnőtt tanéra. Ez annyit jelent,
hogy a fiúk értékszemlélete a fiatal kor felfogásához alkalmaz
kodik; azt találja jónak és szépnek, ami adoleszcens gondolko
dásának megfelel. A bentlakó fiú többet látja ugyan tanárait,
mint a bejáró, de végtelenül kevesebbet látja saját szüleit,
azoknak ismerőseit és barátait, akik mind fontosán befolyásol
ják a bejáró fiúk értékszemléletének kialakulását. ^
Azután: a boarding school morális és intellektuális atmosz
férája sokkal többet jelent a bennlakónak, mint a day school
hasonló tényezői a bejárónak. Az előbbiek kizárólagosán for
málják a jellemet, az utóbbiak primi inter pares szerepet v i
hetnek, mellettük szóbakerül a szülői ház, az utca, stb. befo
lyása is. Viszont a boarding school légkörét éppen maguk a
fiúk határozzák meg a többség akaratával és így az mindig
inkább konvencionális, mint eredeti, inkább a standardizálásra,
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mint az egyéni igények kielégítésére lesz alkalmas. A fiúk
kisebbsége lehet, hogy szenved emiatt, de meg kell hajolnia
a többség akarata előtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
— különösen az intellektus fejlesztésének útját a p u b l i c s c h o o l b a y előtt hamarabb elzárja a tradiciók sorompója, mint a d a y b o y előtt. A d a y -s c h o o l jobban megközelíti a német G e l e h r t e n s c h u l e típust, vagyis míg a p u b l i c schoo/-oknál az akcentust
a jellem kialakításán találtuk, addig a d a y -s c h o o l mégis első
sorban az értelem fejlesztésének a helye.
i
A d a y - b o y iskolai élete már alig, sőt egyes esetekben már
egyáltalán nem különbözik bármelyik kontinentális diák életé
től. Tizenkét-tizenhárom éves korában otthagyja az elemi is
kola junior fokozatát, vagy esetleg a p r e p . s c h o o l -t és — sok
esetben felvételi vizsga után, — bekerül valamelyik alsó osz
tályba. Ezután 18., vagy 19. életévéig minden délelőttjét és dél
utánjainak nagy részét is ott tölti. (Délelőtt 9.30-tól 1-ig és dél
után 3— 5-ig. [PSYB. 371.] Reggel siető imán vesz részt, agya
tele van ideutazásának emlékeivel, az imát mondó tanár is
esetleg már az előtte álló napi munkára gondol. Azután délig
órák, sietős ebéd, utána újra órák! Az alsó osztályok tananya
ga egységes és általános, tárgyai hittan, történet, angol, latin,
francia, mathematika, elemi fizika, földrajz, rajz, kézimunka
és testnevelés. A felső osztályok ezt építik tovább, azzal a vál
toztatással, hogy helyet szorítanak egy újabb tárgynak, mely
lehet görög, vagy német, vagy magasabb mathematika és fi
zika. A szülőknek jogukban áll választani a három plusz tan
tárgy közül. Ezután az „ U p p e r S c h o o l “ három ágra tagozódik:
c la s s ic a l s i d e “ ,
„ m a t h e m a t i c s a n d S c ie n c e s i d e “
és „ m o d e r n
s i d e “ -r& . Megkezdődik a specializálódás. 16 éves korában a fiú
nak már el kell készülnie a S c h o o l C e r t i f i c a t e E x a m i n a í i o n - r e .
amelynek megállása után a S i x t h F o r m - ba jut és szíve szerint
belefoghat valamelyik különleges tantárgy tanulásába. St.
Paul’s-ban pl. még építészetre és statisztikára is lehet spe
cializálódni. [PSYB. 372.] Egyszóval az értelmi képzés, ha nem
is módszerben, de legalább célban semmi kívánnivalót nem
hagy hátra.
A jellemnevelés és fegyelmezés lehetőleg a public school
mintájára történik. Greene megjegyzi: „A g r a m m a r s c h o o l,
amely egyidőben talán a legjobb nevelést adta, most úgylát
szik, a p u b l i c s c h o o l utánzása közben elvesztette függetlensé
gét." [i. m. 254.] és csakugyan, a d a y -s c h o o l nagy hajlamot
mutat testvérintézménye majmolására. Ma már a d a y - s c h o o l ok is többnyire önkényesen összeválogatott „csoportokba”
( H o u s e ) ) oszlanak, amelyeket az alapítók, vagy híresebb volt
növendékek nevéről neveznek el. Sajnos, ezek a csoportok sok
szor reménytelenül népesek. Az idősebb tanulók itt is részt
kapnak a felelősségből, kötelességeik vannak az osztályban és
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sportok vezetésében. Itt is megvannak a prefekiusok, de po
zíciójuk teljesen névleges. A sportok megszervezése már csak
őzért is a sporttanár feladatává lesz, mert a diákoknak a sok
ide-oda utazgatás és a házi munka mellett bizony sokszor nem
jut semmi egyébre idejük. Norwood a public school árnyképé
nek mondja a day-school nevelési rendszerét. „A rendszer jó
és egészséges, de úgy viszonylik a boarding-school fegyelmé
hez, mint a holdfény a napfényhez, egyszerűen csak azért,
mert a boarding-school felelős a fiúk egész idejéért." [Norwood,
Ugyanezt mondhatnánk a sportról is: csak árnyképe a
boarding-school sportéletének. A bejáró növendékek egyrészt
nem is érnek annyira rá, mint a bentlakók. De meg a dayschool- ok majdnem kivétel nélkül városokban vannak, ahol
tiszta képtelenség megfelelő méretű játszótereket találni. Arról
lehetne vitatkozni, mi a jobb: nem sportolni és a normális kö
zépiskolai sportőrülettől ment maradni, vagy sportolni, kissé
túlzott fontosságot tulajdonítani a testi teljesítményeknek és
aközben egészséges, ép testre szert tenni? Azt hisszük, hogy az
utóbbi megoldás még mindig a rokonszenvesebb az angol ne
velők előtt.
Van viszont egy vonása a day-school-nak. amely jellem
nevelés terén is előnyt jelent a boarding school-lal szemben. Ez,
[Dover Wilson, 109— 10.] a szülői ház és az iskola kapcsolata.
Igaz, hogy még mindig vannak szülők, akik megelégszenek az
zal, hogy lefizetik a tandíjat és azontúl nem törődnek gyer
mekeik nevelésével. Igaz, hogy még mindig vannak tanárok is,
akik három lépés távolságban tartanák maguktól a szülőket és
■kiküszöbölnék a szülői ház legkisebb befolyását is növendé
keik nevelésére. Azonban az ilyen szülő és az ilyen tanár ki
veszőiéiben van s mindegyre többen csatlakoznak a két legfőbb
nevelési tényező, az otthon és az iskola kooperációjához. A
fiúknak ez igen sokat jelent: megtanulják, hogyan kell fiúnak,
testvérnek, sőt (bizonyos mértékben) apának lenni. A szülő
megismeri gyermekének másik oldalát is. A tanár pedig nagy
szerűen kiegészítheti a kevésszámú órán felvázolt diák-jellemképet az otthoni környezettel, mely legtöbb lelki adottság ma
gyarázatát adhatja.
A szociális nevelés, amit a day-school nyújthat, szintén
sokoldalúbb. Az ilyen iskola demokratikusabb lévén, a gaz
dag családból származó fiú megismeri a szegényt, annak érte
két és kialakíthatja a vele való érintkezés technikáját. ^
^
A boarding school és a day-school a Jelen iskolatípusai.
A Jövő iskolájának azonban a central school-1 tartjuk, amely
ugyan egyenlőre még csak Londonban van nagyobb számmal
képviselve, de máris megmutatja a fejlődés irányát. Bármilye
nek lesznek is a politikai változások a következő évtizedek
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Angliájában, egy dolog majdnem bizonyos,: az osztálykülönb
ségek, úgy, ahogyan most ismerjük őket, meg fognak szűnni
és velük együtt a kiváltságos osztályok boarding school-ja. is!
És ugyanakkor a day-school-ok teljesen alá kell, hogy vessék
magukat egy demokratizálódási folyamatnak. Az első lépést már
a háború előtt megtették a „Free Piacé System“-mel. Hiába lép
tek azóta egyet hátrafelé is, 1932-ben, amikor a Board, takarékos
sági okokra hivatkozva, megszüntette az ingyenes helyeket és
helyébe, a szülők anyagi helyzetéhez mért, progresszív tandíjat
vezette be. [Ward, 122.1 Azért mégis csak kénytelenek lesznek
újból előrefelé is haladni. Cholmeíey szépen kimutatja, [Dover
Wilson, 93.1, hogy a 11— 16 évesek nevelését mennyire elha
nyagolja az angol állam. És akadnak már radikális reformerek,
(lásd Stead, 81.] akik az iskolaköteles kor felső határát 16 év
ben óhajtják megszabni, ami egyet jelent a középiskolai okta
tás ingyenessé tételével, lágy, amint az már Amerikában és
Franciaországban megvan. Loczka, 118.1 és egyben kategorikus
imperatívuszként hozza a középiskolának szakirányú tagozódá
sát is: általánossá tenni csak akkor lehet a középiskolát, ha az
minden pályára lehetővé teszi az előkészületet, ilyen iskola pe
dig mainapság egyedül a már említett Central School lehet.
[Böttcher, 36.] Ezek csak 11 évnél idősebb és 16 évnél fiatalabb
gyermekekkel foglalkoznak, és szakirányok szerint tagolt alap
műveltséget adnak. Mindenütt tanítják az angolt, mathematikát, történelmet, földrajzot, idegen nyelvet, festést, rajzolást,
modellezést; természettani gyakorlatokat zenét, és tornát. A
tárgyak sokféleképpen csoportosíthatók, de a statisztika sze
rint a legkedveltebb csoportosítások a következők:
1. Az ipari csoport fiúknak. A főtárgyak: természettan,
mathematika, fa- és fémmegmunkálás.
2. a kereskedelmi csoport fiúknak és leányoknak. Főtár
gyak: gyorsírás, gépírás, könyvelés.
3. háztartási csoport leányoknak. Főtárgyak: kézimunkák,
mosás, főzés, betegápolás, a higiéné és a kémia alapelemei.
Ezeket olvasva, önkényteleniil is az amerikai H i g h S c h o o l
jut az ember eszébe, végletekig vitt differenciáltságával és mint
a klasszikusokon nevelkedett pedagógus, sóhajtva állapítjuk
meg, hogy a fejlődés nagyon nagyot lépett előre, messzire túl
lépve a mi időnk pedagógiai célkitűzésein. Az angol nevelés
tudomány igen gyakran tekint az Óceánon túlra, nevelésfilozó
fiájának alapja amerikai és egész sereg módszeres elgondolást
is importált, (tesztek, Dalton-terv, Gary-rendszer, stb.) [Lásd
Adams: Modern Developments.) Nem csodálkoznánk tehát, ha
a középiskolai intézmények szisztematizálódása is, — aminek
bekövetkezése pedig elkerülhetetlen — szintén amerikai minta
szerint történne meg.
Emlékezetünkbe idézzük T. Thomas szavait: az angol kö116

Zepiskolanak négy célja van: 1. az egyéni tulajdonságok jó
irányba való fejlesztése, 2- a hasznos munkára való képesítés,
útmutatás a szabad időnek produktív módon való felhaszná
lására, 4. a szociális közösségbe való beillesztés. E négy cél
közül az első három majdnem kizárólag a középiskolának ab
ban a funkciójában valósul meg, amit „tanításnak" nevezünk.
A tanítás adja meg azokat az ismereteket, amelyekre a gyer
meknek leendő állásában majd szüksége lesz és amelyek segít
ségével szabadidejét eltöltheti. A tananyag elsajátítása köz
ben fejlődik ki a gyermek logikai gondolkodó készsége; a tan
anyag egyes részei, különösen a humán tárgyak munkálják
nmg érzelmi világát, azok helyezik a gyermekkor egyoldalúan
hasznossági értékelése helyébe az esztétikai értékelést. Nem
akarjuk ezzel azt állítani, hogy a „neveléseként jelölt tevé
kenység nem fontos a fenti célok megvalósításánál! A kollektív
szellem nélkül igen Sok pályán nem lehetne boldogulni és
ugyanez ösztönzi az embereket arra, hogy szabad idejüket szo
ciális munkássággal, mások segítségével és szolgálatával hasz
nosítsák. De mégis az a nézetünk, hogy az első három cél el
érésénél fontosabb a tanítás, mint a nevelés és ezért egy feje
zetbe összefoglaljuk a tananyagot és a tanítás módszerét.
A hasznos munkára való képesítés szempontja azt köve
teli, hogy a tantárgyak mind a gyakorlati életfeladatok kö
rébe vágjanak. Ez természetesen nincsen így és nem is lehet
megvalósítani belátható időn belül, mert a tanterv történeti ter
mék és megváltoztatásához nemcsak történeti súlyú reform
egyéniségek, de történeti időmennyiségek is szükségesek. Még
•Simpson reformiskolája, Churnside sem tudott teljesen elsza
kadni az általánosan elfogadott gyakorlatiatlan tantervtől. „E l
fogadtam a rendes tantervet, — mondja Simpson, [i. m. 260.] —
de nem azért, mintha egy pillanatig azt hittem volna, ho^v az
tudományos nevelői gondolkozás eredménye, mert nyilván
valóan még csak nem is hasonlít valami tudományos elgondo
láshoz, hanem egyszerűen abból a szigorúan gyakorlati okból,
hogy növendékeimnek vizsgát kellett letenni az állásbajutás
előtt." Az egyetemek még mindenütt latint követelnek és így
a tanterv még mindig túlzottan klasszikus.
Az egészséges tanterv kialakulását már régóta akadályozta
a transzfer elmélet, azzal a túlzó állításával, hogy bizonyos
tantárgyak, mint mathematika és a klasszikusok olyannyira
kifejlesztik az általános gondolkodó készséget, hogy az elme
idővel mindennemű szellemi feladatnak megoldására képe
sül. Mainapság azonban ez az elmélet hitelét vesztette a vezető
angol pedagógusok előtt. Stead szerint: „A gondos kutatás ki
mutatta, hogy sem az elme, mint olyan, sem pedig egyes funk
ciói nem fejleszthetők egyszerű gyakorlás által." [Stead, 63.]
dfallard elismeri, íBallard, 152—68.] hogy speciális agymunkák
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elvégzése könnyebbé teszi az ehhez erősen hasonló újabb agy
munkák elvégzését, pl. ha X költőtől 50 verset megtanultam,
az 51-ik már könnyebben fog menni; de viszont tagadja, hogy
transzfer lehetséges volna olyan agymunkák között, mint pk
latin és francia versek tanulása. Sir John Adams könyve: H e r b a r t i a n P s y c h o l o g y a p p l i e d to E d u c a t i o n , (Heath, ?) kimutatja
a képességek pszichológiájának felületességét. A B r i t i s h A s s o d a l i o n nevelési osztályától kiküldött bizottság pedig, [melyben
többek között Cyril Búrt, Percy Nunn és William Valentiné is
helyet foglaltak,] 1929-ben kelt jelentésében, bármilyen óvato
san is, de elveti a transzferelméletet, úgy, ahogy azt általában
vallják. „ T r a n s f e r o f t r a in in g a p p e a r s , to p ú t U c a u t i o u d y , t o
be m uch

le s s c e r t a i n

and of m uch

n a rrom er

sp rea d

t lia n p n c q

[Yearbook, 306.] De bármennyire ne is higyiepek a haladó pedagógiai körök a transzfernek,
azért még
mindig igen sokat találunk az angol gyakorlati nevelők között*
akik a transzfer alapján' állanak. Ez azután a klasszikus tár
gyak, de különösen a latin túlzott védelmét jelenti a tantervösszeállítási gyakorlatban. Ha végignézünk a PSYB-ban közölt
tanterveken, elcsodálkozva látjuk, hogy mindmáig milyen nagy
helyet igényel a latin. Igaz, hogy mindenütt megvan a felsa
osztályokban a speciálizálódás lehetősége, de az alsó osztályok
általános oktatásának gerince a latin. A latinban rejlő kuítúrális értékeket elismerve is, [Percy, 16, 63... Ballard, 205. stb-J.
kénytelenek vagyunk a latinnak ezt a túltengését maradiságnak bélyegezni. Végeredményben nem lehet egy tantárgyat az
zal a hármas megokolással legnagyobb óraszámúvá tenni, hogy
„először is nehéz, másodszor kellemetlen és harmadszor haszontalan“ . [Ballard, 213.]
A latin-zsarnokságtól eltekintve, a tananyag eléggé mo
dern és igyekszik a gvakorlati követelményekhez simulni, úgy,
amint azt már az előbbi fejezetekben is láttuk. Csak egy-két
példát hozunk! 1938-ban Lindsay kultuszállamtitkár, a modern
nyelvek tanításának intenzívebbé tételéért interpelláló Day
képviselőnek válaszolva, kijelentette, hogy ez már folyamatban
van. (Hogy a reform megtörtént-e, nem tudjuk.) A földrajz
egyre inkább az elérhető helyek leírására, az elérhető jelensé
gek magyarázatára és térképolvasásra koncentrálódik. [Stead,
121.] Közóhajnak téve eleget, megjelent a kézimunka-, fa- és
fémmegmunkálás, kertészkedés, leányoknál varrás, hímzés, stb.
Kettős célt is szolgálnak az utóbbiak: egyrészt enyhítik az ok
tatásnak egyoldalúan beszéd-, sőt írás-jellegét, ami a közép
iskolát egyre jobban eltávolította az élettől, másrészt a kézi
munka megkedveltetésével programmot adnak a gyermek és
később a felnőtt szabad idejének. Ennek az utóbbi eszmének
szolgálnak nagy mértékben a rajz- és zeneoktatás is. Nagyjából
és egészében tehát elmondhatjuk, hogy a hasznos munkára valói
m ás
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képesítés, sőt az „ e d u c a t i o n f ó r l e i s u r e “ szempontja is kellő
képpen kidomborodik a tanításban.
Döntő befolyású még az egyéni képességek fejlesztésének
szempontja is. [Stead, 123.] A nagyközönség egyre jobban pa
naszkodik, hogy az iskolákból kikerülő ifjúság talán végre tud
hajtani parancsokat, de teljesen képtelen arra, hogy saját iniciativájából, saját elgondolása alapján végezzen valamit.
[Adams, 9.] Tehát a pedagógusok reagálnak és hirdetik a ta
nulók aktiválását, hirdetik, hogy a tanulónak nem be kell fo
gadni az anyagot, hanem tevékenysége által meg kell magának
szereznie azt, nem erőszak hatása alatt kell „beszedni4*, hanem
önként feldolgozni. Minden praktizáló tanár tudja, — mondja
Adams, [Adams, 9.] — hogy a tanulók nagy százaléka nem
akar tanulni, és csak különféle cselfogásokkal, érdeklődést keltő
módszeres fogásokkal lehet arra bírni, hogy aktíve bekapcso
lódjék az osztály munkájába. Ezek a „cselfogások** a legjel
lemzőbbek a modern angol oktatás jó részére: néha már oly
annyira elharapóznak, hogy a tanítás jellemnevelő célzatát
veszélyeztetik. „A zt gondolná az ember, — írja Percy [i. m. 77.]
hogy a háború utáni évek főcélja nem a munka megkedveltetése, hanem az érdeklődés felkeltése volt: mintegy azt sugall
ták a gyermekeknek, hogy a tudás kellemes völgyekben való
séta közben jön meg, nem pedig a hegycsúcsra való fáradsá
gos kapaszkodással.** És csakugyan, a haladó tanár egyebet
sem tesz, mint olyan helyzetbe hozza a tanulót, hogy jobban
esik már számára a munka, mint a lustálkodás. Módszerét tehát
nem a tárgy természetéhez, hanem elsősorban a gyermek ter
mészetéhez szabja. Elismeri, hogy a gyermekeknek különböző
képességeik és hajlamaik vannak és érdeklődési irányuk is rop
pantul változó. Igv, ha tanításról elmélkedik, elmélkedései kö
zéppontjába nem a tananyagot, hanem az osztály intelligenclájah koncentráló képességét helyezi, egyszóval magát a gyerme
ket. [Elismeri ezt még a B o a r d o f E d u c a t i o n is, mely a H a n d b o o k o f S u g g e s t i o n s f ó r T e a c h e r s (1937.) előszavában ezeket ál<
lítja : „ ... a tanításban eltolódott a súlypont a tárgyról a gyer
mekre. Magukban az iskolákban az említett változások, erősen
kidomborítottak bizonyos problémákat ... különösen azokat,
amelyek a gyermekek egyéni különbségeiből származnak ...
Mindebből az következik, bogy a nevelés célja teljességre fe j
leszteni azokat a lehetőségeket, amelyek minden gyermekben
megvannak; természetesen mindig összhangban a közösség javával.“ IZE, 1938. Heft, 5. S. 369.] Az ilyen tanítást nevezi
Stanley Hall p a i d o c e n t r i k u s - nak. [Adams, 11.]
A paidocentrikus tanításnak erős ellentétei vannak a szab
ványos osztálytanítással. Az angol tanárok nem teszik magu
kévá Fr. de Hovre szempontját, aki kijelenti, [Germán and
English Education, 1917. 39. old.] hogy: ,,the school exists merely
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because it is impossible to provide eaeh pupil miíh a priváté
teacher“ ; az angol nevelő túlságosan kollektív irányú ahhoz,
hogy a tanításban is ne juttasson fontos helyet a közös mun
kának. Számára vitán felül állanak az osztálytanítás előnyei:
az osztályban kifejlődő versenyszellem serkentő ereje, és az
anyagnak a sokoldalú feldolgozása, hogy a takarékossági szem
pontot ne is említsük. Azért az új tanítás mégis egyre több tért
enged az osztályban az egyénnek. Vannak túlzó Montessoriánusok, akik az osztályt csak mint adminisztratív egységet tart
ják meg, de tanítani már teljesen egyénileg tanítanak, sőt eset
leg engedik, hogy egymást tanítsák a diákok. [Adams, 18.] És
a tanárok nagy tömegének eljárása: váltakozva foglalkoztatni
először az osztályt egy közös munkával, azután pedig minden
egyént külön feladatokkal. Az órának egyéni feladatokkal el
töltött ideje pedig, amely idő alatt a tanár körbe járkál és min
den tanítványával külön megbeszéli feladatát, egyre hosszab
bodik, a közös foglalkozás rovására. [Itt ismét utalni óhajtunk
az iskolaszervezet terén már tapasztalt , amerikanizálódásra“ .
Lehetetlen ebben az éppen most ismertetett eljárásban meg nem
látni az amerikai „superpised study“ mását.] Az individuális
tanítás tehát a legjobb úton van a végső meggyökeresedés felé.
A paidocentrikus tanítás tankönyvei is erősen kezdenek
már különbözni a régi rendszer által annyira favorizált logikai
„remekművektől44. Ez utóbbiak csak a tárgyra figyeltek, logi
kus, vagy történeti diszciplínánál genetikus sorrendben fejtet
ték ki mondanivalójukat és nem törődtek azzal, hogy ez a mon
danivaló nem talál-e esetleg süket fülekre? A mostani tanköny
vek (Adams, 25.] írói abból indulnak ki, hogy a könyvet hasz
náló tanulóknak milyenek a korukból folyó lelki adottságaik,
befogadó képességük, érdeklődési irányuk és előzőleg már fel
vett, koncentrációra alkalmas tudásuk. Ez természetesen nem
zárja még ki az anyag logikus felépítését, csak mintegy előre
elvégzi egy részét a tanár munkájának, aki a régi típusú tan
könyvet kénytelen volt állandóan revideálni, leegyszerűsíteni és
az új anyagot a már meglévőre kapcsolni. Az úy tankönyvek
élményszerűségre törnek, pl. történelemben a lokális történe
lemre vonatkozó kérdésekkel, mathematikában a diák életé
ből vett példákkal, stb. és már régen elvetették a régi személy
telenséget az élénkebb személyes megszólítás kedvéért. [Adams,
26.] A fejlődés útja jelenleg a „skeleton textbook“ felé mutat,
amely csak az anyag legszükségesebb tényeit hozza, ellenben
bőségben hagy üres lapokat is, hogy a diák jegyzetekkel kí
sérhesse a tanár magyarázatát és mintegy maga dolgozhassa ki
az egész rendszert.
Egyszóval, az új tanítás megengedi, sőt szükségesnek
tartja, hogy mindenki más alakú és más méretű épületet emel
jen a tudomány általános alaptörvényeire. Helyes, de akkor
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ennek az építő munkának az elbírálása sem történhetik többé
teljesen standardizált jegyek alapján. Az osztályzásnak a
p u b l i c s c h o o l -n á 1 említett és minden vizsgálaton érvényes rend
szere, amely a maga négy jegyével olyan fatális hasonlóságot
mutat a miénkhez, már régóta nem elégíti ki az angol peda
gógusokat. Nem tartják helyesnek, hogy minden tanár önma
gának legyen standardja és tanítványai teljesítményét csak sa
ját egyéniségén keresztül, szubjektíve mérje, vagy pedig éppen
csak relatív sorrendet állapítson meg. [Adams, Developments,
bO.j így lassan kialakultak a tanulók tudásának iöbbé-kevésbbé
objektív mérőeszközei, a tesztek. De még ezek közül is csak
fizok felelnek meg az individuális tanítás elbírálására, amelyek
a gyermek I. Q.-ját ( „ I n t e l l i g e n c e Q u o t i e n l “ , vagyis szellemi
együttható) is figyelembe veszik. így egyre erősebb a hajlan
dóság az ilyen típusú, tehát pl. Binet— Simon-féle tesztekkel
való osztályozásra. |Stead, 43.] A versenyvizsgálatok viszont,
amelyek a mai angol rendszertől elválaszthatatlanok, még igen
sokáig fogják akadályozhatni az elv általánosulását. [Loczka
szerint az ilymódi eredményértékelés már általánosan elfogadott
dolog Amerikában.]
^
Miután felsoroltuk, mit mindent tesz az angol középiskola
az egyéniség fejlesztéséért, nem hallgathatjuk el, hogy mindez
nem szívódott még fel teljesen a nevelők leikébe. Igen sokan
vannak olyanok, különösen a maradibb p u b l i c s c h o o l-o ik ta
nárai között, akik kifogásolják az egyéniségnek kijáró megkü
lönböztetett bánásmódot és a nehézségek lehető elhárítását;
ezek azt hirdetik szóban és írásban, hogy ez a „ s o f t p e d a g o g y “
(amint ezt megvetően nevezik!) a tanulók testi és szellemi él
puhulásához vezet. Whatley, Clifton igazgatója panaszkodik a
növekvő luxusról az iskolákban: „Amikor a születési arány
szám csökken, az állam nem engedheti meg magának, hogy pol
gárait puhán nevelje.11 |Percy, 54.] Ashcroft, h e a d m a s / e r Fettes
College-ben, panaszkodik: „Vitathatatlan, hogy az önmagában
dicséretes törekvés, mely az osztályt kellemes hellyé és a tudo
mányt kevésbbé félelmetessé akarta tenni, bizonyos értelem
ben veszedelmes lazaságra vezetett/* [Percy, 79.| M. L. Jacks,
Mill Hill-ből egyenesen szembeszáll a modernekkel: „Itt a vá
lasz azoknak a modernistáknak, akik azt mondják, hogy a ta
nár kötelessége kitalálni azt, amit a fiú szeret és engedni, hogy
arra koncentrálódhassák . . . A dolog lényege az, hogy az élet
mindannyiunknak sok kellemetlen feladatot tartogat és az életre
való előkészítésnek ezt sosem szabad elfelejteni." [Percy, 154.]
De mindennek ellenére Adams megállapítja, [i. m. 35.] hogy
valójában szó sincsen ilyen veszélyről. A tudomány ország
úi ja éppen olyan göröngyös ma is, mint valaha és éppen annyi
sorompó van rajta, mint régen. Nem szükséges azt mestersége
sen gátfutó pályává változtatni; mert ha minden mesterséges
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nehézséget elhárítunk, még mindig marad elég a tárgytól elvá
laszthatatlan momentum, amelynek leküzdése komoly feladatok
elé állítja a tanulót. Az új tanítás nem akarja mentesíteni a
tanulót a munkától, hanem kedvet akar adni hozzá. Nem akar
ja levenni a nyakából az igát, hanem könnyűvé akarja tenni
a viselését, azáltal, hogy megmagyarázza az értelmét és meg
szabja időtartamát a viselésnek. Ennek a mikéntjét fogjuk most
sorra vizsgálni az egyes tárgyaknál.
A n g o l n y e l v . [Lásd Armstrong-Ward: A Handbook of
English Intonation. 2. ed. Cambridge, Heffer, 1938. — Board
of Education Pamphlets: The Teaching of English in England, London, H. M. Stationery Office, 1924. — Board of Edu
cation Pamphlets, No. 43.: Humanism in the Continuation
School, London, H. M. Stationery Office, 1921. — Grattan-Gurrey-Moon: Grammar at Work. London, Longmans, 1939. — P.
Gurrey: The Appreciation of Poetry, London, 1935. — J. A.
Richards: Practical Criticism. London, 1929. — Adams, 38—72.
Ballard, 203— 22. — Byrne-Churchill, 91—2. — Percy, 241— 43.
Simpson, 275. — Stead, 110— 12.] A tananyag legalapvetőbb
eleme az angol nyelv és irodalom. Nem tanítják ugyan a leg
nagyobb óraszámban, 9 középiskolai osztály heti óraszámait
összeadva, csak 36-ot kapunk, szemben 47 francia és 51 mathematika órával, |Sandiford, 269.) de fontosságát mindenki egy
aránt kiemeli. Ennek tanulása közben szokja meg a gyermek
a szabatos és szép beszédet, ez döbbenti rá az angol írók mun
káiban rejlő nagy értékekre. Az előbbi mintegy eszközértékét,
az utóbbi önértéket ad az angol nyelv tanításának.
A beszéd elsajátításának egyetlen módja a nyelv intelli
gens használata lévén, az angol iskola feladatául tűzi ki úgy a
beszéd, mint az írás minél sűrűbb gyakorlását. Az előbbinek
eszközei hangos olvasás, tartalmak elmondása, kisebb dramatizálások, élmények leírása. Különös fontosságot kap a nyelv
tanulásnak ez az oldala a speciális angol viszonyok között, ahol
a „rossz kiejtés" szociális kisebbértékflséget is jelent, [Norwood,
131.], de természetesen a szabatos kifejezőkészség abszolút ér
téke sem vitatható. Az írás, illetőleg a fogalmazás gyakorlásá
nak egyedüli eszköze a dolgozatírás. Ennél azonban az új ta
nítás mindig a célt helyezi előtérbe. [Adams, 58.] „Kísérleteket
tesznek most, hogy a tanulók úgy tekintsék írásbeli feladatai
kat, mint határozott célú, határozott személynek irányított írás
műveket." Az ilyen „céltudatos" írásmű legalkalmasabb for
mája talán éppen a levél, amely, mint dolgozati forma, erősen
elterjedt az angol tanároknál. De alkalmazzák a félbenmaradt
történet végigmondatását, a leírásokat és a parafrázist is. A
beszéd gyakorlatok és az írott feladatok fokozatosan kifejlesz
tik az aktív szókincset, melynek sokoldalúságára és terjedel
mére nagy gondot fordítanak.
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Az irodalom tanításának legfőbb eredménye, hogy eljutot
tak a „könyvekről írt könyvektől, magukig a könyvekig",
[Adams, 64.] Nem temetkeznek el valamelyik irodalomtörténeti
könyv adathalmaza alá, nem olvassák a nagy regények kivo
natait, és nem igyekeznek agyonmagyarázni a költői remek
műveket. Törekvésük inkább az, hogy a diákot olvasásra bír
ják. Ez igen nehéz feladat, mert az olvasás előfeltétele az ér
deklődés, a gyermekkor érdeklődési köre pedig legtöbbször sző
kébb a felnőttekénél, kalandos, izgató és az iskola életéből vett
történetek érdeklik, a pszichoanalitikus finomságok felfogására
még nincsenek érzékszervei. Ezért Stead szerint [Stead, 111.]
az irodalomtanításnak igenis a kalandos, izgató, — majdnem
azt írtuk, „ponyva"! — történetekből kell kiindulni és fokoza
tosan kell vezetnie a tanulót az igazi irodalom értékelésére. A
tanárnak számolnia kell azzal, hogy a növendékei teljesen el
veszítik a bizalmat a tanár irodalmi ízlésében, ha az nem ér
deklődik az ő irodalmuk, a kalandregény, stb. iránt és így azo
kat is tanulmányoznia kell. Ha ilyen témákban sikerült elérnie,
hogy tanulói elismerik kritikájának felsőbbrendűségét, nyert
ügye lesz később az olyan irodalmi remekek olvastatásánál, me
lyeknek a szépségeit a fiú úgysem tudja még felfogni, csak ta
nárába vetett bizalommal elhiszi.
Ha a tanár elérte, hogy tanítványai sokat és szívesen ol
vasnak, áttér az irodalmi értékelés direktebb irányítására is:
előkészíti a szép megértését. Adams érdekes példákat közöl
[Adams, 67—69.] arra, hogy mint lehet egy kis fantáziagyakor
lattal igen nehéz allegorikus költeményeket megértetni és han
gulatukat érzékeltetni. Ezenkívül fontos feladat az olvasás ál
talános irányának megszabása is: a diák, aki 18, sőt sokszor
16 éves korában otthagyja a középiskolát, csak úgy nyerhet ké
pet az egész angol irodalomról, ha szakszerű vezetés mellett
tudja átugrani a lényegtelen periódusokat és feldolgozni az ér
tékeseket.
Sajnos, ez az itt egészen vázlatosan ismertetett módszer még
nem egészen általános és nem is eléggé eredményes: igen sok
angol ember éli végig az életét úgy, hogy rossz kiejtéssel be
szél, hibásan ír és újságon, meg esetleg néhány kalandregényen
kívül semmi mást nem olvas. [Stead, 112.] A nivó nagyobbmér
ték ű javulása egyenlőre még várat magára.
Történelem.
[Lásd: Board of Education Pamphlets,.
No. 37. The Teachíng of History. London, H. M. Stationery O f
fice, 1923. — Frederik J. Gould: History, the Teacher. Preface
by Sanderson of Oundle! London, Methuen, 1921. — Eric C,
Walker: History Teaching fór To-day. London, James Nisbet,
1935. — Adams, 263—95. — Byrne-Churchill, 96. — Dressler,
220—21. — Percy, 243—44. — Simpson, 275-—77. — Stead, 113—
18.] A tantárgy, melynek anyaga és módszere talán legnagyob123

bat változott az utóbbi időkben a történelem. Egyesek hajlan
dók ezt a változást egyenesen forradalminak minősíteni. „A
történelemben forradalmi változások történtek a szóbanforgó
korszakban. (1864— 1937.) A régi generáció saját országunk
történetére koncentrálódott, különösen az évszámokra, az ural
kodóházakra, háborúkra és a vezető államférfiakra . . . Ennek
helyét elfoglalta az új nemzedék, mely nagy vonásokban adja
más oszágok korai történetét és megmutatja a klíma és a ter
mészeti körülmények befolyását." [Byrne-Churchill, 96.] Vagyis
itt is érvényesül az általános tendencia: fejleszteni a gondol
kodó készséget a logikai összefüggések megláttatása által és tu
dást nyújtani, amely hasznosítható az életben.
A történelmi anyag kiválasztásánál elv az, hogy egyes rövidebb korszakokat részletesebben kell tárgyalni, a közbeesőket
pedig nagy vonásokkal áthidalni. Minden egyes részletesebben
tárgyalt korszakot dokumentálnak, Hainmurabi törvényeiből
olvasnak, kezükbe veszi Homerost és Herodotost, ismertetik
Caesar Kommentárjait, stb. A kiindulás mindig a hazai törté
nelem, amelynek egyes mozzanataihoz logikusan kapcsolódnak
az európai és a világhistóriai események. „Például: Matilda
házassága a császárral összekapcsolja Angliát a Birodalommal
és történetével. A keresztesek kinyitják az ajtót a törökök, a
szaracénok és a mohammedán vallás rövid története előtt."
[Adams, 267.] így elérik azt, hogy az angol történelem mint
egy reliefben jelenik meg az általános történelem hátterén.
Szemléltetésként — főleg alsóbb osztályokban, — sok ké
pet használnak, történeti személyek arcképeit és történeti jele
netek ábrázolását. Ezek aztán mindig gyakorlatok kiinduló
pontjaivá lesznek. Hasznos segítség a történeti vers, regény és
dráma is .. . Sok iskolában megvalósuló félben van a történelmi
osztály könyvtár, [Adams, 272.] amely változó, mindig az osz
tály anyagához illő könyvanyaggal operál. A tanulók mintegy
önálló kutatást végeznek, munkájukat talán a kémiai labora
tóriumban végzett tevékenységhez lehetne hasonlítani. Az al
kalmazott módszer érdekessége, hogy a gyermekekkel kiásatja a
különböző pártállású szerzők könyveinek ellentmondásait és
így "kritikus óvatosságra szoktat. [Walker, 277.] Sok kifogásra
ad okot, de általánosan elterjedt az alsó osztályokban a biográfikus módszer, mely a tanítást életrajzok sorozatává teszi. [Wal
ker, 25.] Elméletileg azzal igazolják ezt, hogy a történeti sze
mély használható fogas, melyre a történeti tényeket könnyen
és jól áttekinthetően tudjuk felaggatni. Persze, nagy hibája
viszont a módszernek a történeti egyéniségek komplex jelleme,
melv sokszor — pl. Assisi Szt. Ferenc, vagy II. Károly angol
király esetében — lehetetlenné teszi a megértést a gyermek szá
mára; az is sokszor zavart okoz, hogy az időrendben egymás-
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után következő történeti személyiségek között esetleg semmi
kapcsolat sincsen.
Igen jellemzően, az angol történelemtanár nem riad vissza
a modern problémáktól sem. Sőt, nemcsak a felső osztályok
szamára tartja fenn a világháborút, bolsevizmust, fascizmust,
szabadkereskedelmet, és kisebbségi kérdést, hanem már szinte
elemiben elkezdi a hasonló kérdések tárgyalását. Itt már tan
könyvre nem igen támaszkodhatik, mert azok nem jutottak túl
a világháborún és szubjektivek, tehát inkább saját maga olvas
es gondolkodik, hogy felismerje az igazságot. Vezérelvei eköz
ben: 1. nincsen sem egészen fehér, sem egészen fekete egyéni
ség 2. a hízelgésnek és meggyalázásnak mindig okai vannak,
3. minél többet olvasunk, annál valószinűbb, hogy helyes lesz
az álláspontunk. Feladata természetesen igen nehéz, mert sok
esetben meg kell küzdenie a céltudatos propaganda által a
gyermekbe belenevelt tévhitekkel, sokszor szemben találhatja
magát szülőkkel és igazgatókkal, de ezért ettől függetlenül
igyekszik növendékeit objektív történelemszemléletre nevelni.
Eric C. Walker, a történelmi „szakfelügyelő*1 és vizsga
biztos, az angol történelemtanítás kiváló ismerője, leszögezi,
hogy a cél még itt is elérhetetlen távolságban látszik. A törté
nelem iránti érdeklődés korántsem kielégítő és a végzett diák,
az iskolakapu becsukásával egyidőben becsukja egy életre a
történelmi könyveket is. |Walker, 2— 3.] Ennek a kudarcnak
okai: 1. a tárgy természetében rejlő nehézség, 2. aránylagos új
donság, (mint tudjuk, az angol történelemtanítás alig száz évre
tekinthet vissza, szemben pl. a latin, vagy a mathematika egy
ezeréves hagyományával). Ez az újdonság t. i. nagyon megna
gyobbította tanárok szemében a tanítás nehézségeit és a kü
lönböző fontos mellékágak, szociális történelem, helyi történe
lem, történelmi földrajz és általában a modern problémák ki
zárására vezetett. 3. A tanárságnak ezek az önmagától felállított
korlátái aztán elválasztották a tárgyat a valóságtól, [Walker,
Í4— 16.] akadémikussá tették, a szó rossz értelmében. A tan
könyvírók el akarták kerülni még a látszatát is annak, hogy
előítéletektől befolyásolhatók és így kiköszöböltek majdnem
minden kritikai állásfoglalást is. Kommentátorokból króniká
sokká lettek. 4. A Hadow Report, mely a diákokat nemcsak há
rom korosztályba sorolta, (11-nél fiatalabb, 16-nál fiatalabb és
19-nél fiatalabb csoportokba), de képesség szerint is A, B és C
gyermeket különböztetett meg, erősen megmerevítette a tanme
neteket és elvette a tanártól az osztály nívójához való illeszke
dés lehetőségét. 5. A tanárság még nem egészen eszmélt rá a
történelemtanítás nehézségeire és így mindennaposak az esetek,
amikor nemszakosok órapótlékként történelmet kapnak. A
nemszakos tanár pedig, rosszbeosztású és triviális események
ben dobzódó tankönyvvel kombinálva tönkreteheti a legérde125

kesébb tantárgyat is. [Érdekes, hogy a trivialitás példájaként
Walker éppen magyar eseményt hoz fel: „one finds, fór example, even in modern and mell reproduced textbooks \pictures
entitled: A stirring episode in Early Hungárián HUtory . . . fA
Sortie of Count Zrínyi against the Turke in 1566 . . . and me
are entitled to ask the author, mhether he expects a child Ito
need to knom anything about Count Zrínyi or even hóm to
pronounce the name.“ |"Walker, 32.] 6 . A mostani vizsgarend
szer is circnlns vitiosusba kényszeríti a vizsgáztatót és a tanárt:
a kívülről jövő vizsgabiztos segíteni akar a vizsgázón és téte
leit rendesen a meglévő könyv alapján adja ki. A tanár viszont
ennek tudatában ragaszkodik a könyvhöz és végeredményben
a gyermeket csak történelmi tényekre tanítja, de nem törté
nelmi gondolkodásra.
F ö l d r a j z . |Lásd: Board of Education Pamphlets, No. 79.
The Teaching of Empire Geography. London, H. M. Stationery
Office, 1930. — Adams, 230—62. — Byrne-Churchill 97. —
Greene, 62. — Percy, 243. — Simpson, 277— 78. — Stead, 120—
21 ...] A földrajztanítás mostani állását legjobban James Fairgrieve londoni methódikus összefoglalásában közölhetjük.
[Adams, 230—62.] Megállapítható, hogy a földrajz tanítása ne
hezebb sok más tárgynál, mert a közvetlen szemléltetésre
nincsen lehetőség. Viszont a közvetett talán sehol sem rendel
kezik annyi eszközzel, mint éppen itt; térképek, földgömbök,
homokasztal, fali és vetített képek, film, mind elhozhatják a
földrajzi fogalmak képét a tanterembe. Azonban éppen ebben
rejlik a veszély. A gyermek sokszor nem képes a szemléltető
eszköz alapján képet alkotni a valóságról és így teljesen téves
fogalmakat szerez. (Legjellemzőbb példái ennek az olyanfajta
kijelentések, mint ,.Afrika legalján11, vagy „Norvégia legfelső
helye Hammerfest“ , melyek mutatják, hogy a gyermek csak a
térképet látja maga előtt.) Ezért az oktatás elején valóságnak
és térképnek egybe kell esni, hogy a gyermek megszokja a „tér
kép mögé való nézést11. Először a tanterem térképét kell meg
rajzolni és benne kereszttel megjelölni a saját helyét. Azután
jön az iskola, az utca, a kerület, a város, a tájegység, végül az
egész ország. Egy esztendő alatt éppen el lehet jutni ilymódon a kiindulásponttól Anglia határaiig.
A közvetlen környezetből kiinduló földrajztanítás nem le
het fizikai irányú, mert ez nem eléggé konkrét a középiskolás
nak: az egyedüli mód a tájegységenként való tárgyalás, ami
közben a fizikai földrajz tényei is gyökeret verhetnek a tanuló
ban. Tehát nem beszélünk lánchegységekről, aminek példái az
Alpok és a Kárpátok, hanem az angol gyermek először meg
ismeri az Alpokat és a Kárpátokat, és azután megtanulja, utó
lag és quasi mellékesen, hogy ezek lánchegységek. A z első esz
tendő egyetlen tárgy tanulmányozásával telik el: e tárgy Nagy-

126

Britannia. A második év folytatólagosan feldolgozza az egész
világot, mindig az otthonnal való kapcsolat alapján. Ezután isKiet Nagybritannia tájegységeinek részletes feldolgozása követ
kezik, majd a világ földrajza, 2 sőt 3 évre elosztva. Eközben
-a kontinenseket rendesen három párba osztják, amelyek mind
egyikében van északi és déli rész is: Európa-Afrika az első pár,
a másik kettő pedig Ázsia-Ausztrália, illetőleg a két Amerika.
A középiskolai legfelső osztályban helyet kap a világnak, mint
egésznek tanulmányozása, az egész világra kiterjedő problé
mákkal való foglalkozás.
Tehát a földrajzot tájegységek szerint tanítják, de kezdő
tökön a módszer nem engedi meg ennek a szónak még a hasz
nálatát sem. A pre-szisztematikus földrajzoktatásban az új táj
egység tanulmányozása mindig valami megfogható tárgyhoz
kapcsolódik: Pl. egy darab kenyér elindítja a kérdések soroza
tát: miből készült? hol termett a búza? milyen éghajlat alatt
terem az? ki termeszti? hogyan lesz belőle liszt és kenyér? és
"végül kialakul egy búzatermő vidék képe. A tea egész DélkeletÁzsia problematikáját felidézi, egy prémes kabát pedig Szi
béria megbeszélésének lesz kiinduló pontjává . .. Később az
órák már rendszeresebbekké válnak: a tájegységet nevén ne
vezik és nyolc főpontban tárgyalják: szerkezet, klíma, felszín,
növényzet, emberi település, emberi helyváltoztatás, gazdasági
és történeti tényezők pontjaiban. Minden tájegység tárgyalá
sát a vidék meglátogatásával fejeznek be, ha ez egyáltalán le
hetséges. Ha nem, akkor legalább egy hasonló vidék szemlélte
tése után foglalják össze a már megszerzett tudást. A „genius
loci“ megéreztetésére tehát erősen törekednek. Ennek szolgála
tában állanak a vetített képek és főleg az oktatófilmek, [Stead,
127.] amelyek legtökéletesebben készülnek már az angol gyá
rakban. A filmjeik szintén némák, úgy mint a mieink, de peda
gógiai meggondolások alapján. T. i. szükségesnek tartják a
„running commentary“-t, a tanár állandó kísérő magyarázatát,
amely hangos film esetében lehetetlen volna. Ennek a kommen
tárnak persze nem az a célja, hogy újabb adatokat vessen föl,
&propos ez a kép, vagy amaz. hanem, hogy felhívja a gyer
mek figyelmét a kép lényegére, vagyis megtanítsa ne csak
nézni, de látni is.
Utolsó jótanácsként Fairgrieve azt mondja: [Adams, 262.]
»ügyelni kell arra, hogy a gyermekeknek minden fokon legyen
tennivalójuk, legyen céltáblájuk, amelyet csak nehezen lehet
eltalálni; munka, amely pontosságot és képzelőerőt is kíván,
mert a földrajz egyszerre exakt és humán tudomány. A föld
rajz megkívánja úgy az exakt tudományos munkamódszert,
mint azt a szimpátiát, mely a humanitás eleméből folyik."
.
K l a s s z i k u s o k . [Lásd: Board of Education Pamphlets,
-No. 28. Report on the Teaching of Greek in the Perse School,
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Cambridge. His Majesty’s Stationery O ffive. London. — Board
of Education Pamphlets, No. 79. Latin and Greek in Secondary
Schools in England, London, H. M. Stationary Office, 1929. —
Adams, 129—53. — Ballard, 203—23. — Byrne-Churcliill, 92— 3.
— Percy, 16, 63, 117, 152— 3, 155. — Simpson, 278—82.] A klaszszikns nyelvek tanítása mindmáig általános a zangol középis
kolában. Akármilyen pályára készüljön is a gyermek. 12 éves
korától 19-ig minden évben, minden osztályban tanul latint, a
felső osztályokban pedig választhat görög és német között. Az
óraszám igen nagy: 7 év latin tanulást számolva, (a legalsó két
osztály latint nem tanul) az összeadott heti órák száma 33, ille
tőleg 38, sőt, a klasszikus specialista a felső osztályokban heti
15—22 órát tölt el latinnal és göröggel. A görög órák száma,
akkor, ha a diák nem klasszikus speciálista, 24; ha az, akkor
még jóval több. [Sandiford, 268.]
Az auktorok természetesen ugyanazok, mint a mieink, csak
hogy sokkal többet olvasnak. Vergiliust, Horatiust, Homerost és
Sophoklest teljesen elolvassák a 7 év alatt. Latinban Plautus
három-négy darabja, Catullus. Lucretius, Juvenalis, Martialis,
Ovidius, Caesar, (az egész De Béllé Gallico.) Cicero, (egy tucat
nyi beszéd, néhány levél.) Livius és Tacitus mind-mind szere
pelnek. Görögből Aischvlos trilógiája, egy-két Aristophanesvígfáték, Thukydides és Herodotos, Platón néhány dialógusa,
és Demosthenes beszédei alkotják a kiegészítést. Már ebből a
sietős felsorolásból is. (mely egyáltalán nem vindikálja a tel
jességet!) látható, milyen intenzív a klasszikusokkal való fog
lalkozás.
A klasszikusok létjogosultságát ma már — a formális kép
zés elvének ismertetett korlátozása óta — az adja meg, hogy
összehasonlítás és ellentét által megismerteti az angol gyerme
ket az angol kultúra értelmével és értékével. Azonban az év
százados vita, mely a klasszikusok tanítása körül folyt, bele
vitte az angol ifjúság leikébe is a latin és görög iránti bizal
matlanságot. Mainapság minden gyermek az utilitárizmus olda
láról közelíti meg iskoláját, és ígv a klasszikus oktatás a gya
korlati használhatatlanság súlyos hendikepjével indul a tanulók
érdeklődéséért folvó versenyben. íg y igazán nagy erőfeszítésrevan szükség a klasszika-filológusok részéről, hogy biztosítsák
tárgyuk prosperitását.
Ezek az erőfeszítések mind egy irányba vonják a klasszi
kus tanítást, a realitás, a használhatóság irányába. Horatius és
Homeros is kapcsolatba kerülnek a gyermek életével és hajla
maival, az iskola megmutatja, hogy a latin is „nyelv“ , amelyen
a gyermek kifejezheti érzelmeit, leírhatja cselekedeteit és az
őt körülvevő világot. Egyszóval a latin és görög órákra is be
vonult a modern nyelvészektől ellesett, kissé átalakított direkt
módszer. Ezt először a Perse School vezette be kísérletképpen,
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(a Board auspiciumai alatt) és azóta egyre nagyobb körben ter
jedt el, ha még általánosnak ugyan nem is mondható.
Mivel ez a módszer a beszéden alapul, igen fontos a fone
tikai alapvetés. Persze, ha az angol és a francia kartárs azt
már elvégezte, a latin szaktanár egyenesen a tárgyra térhet. A
kezdet beszélgetésekből áll. A modern nyelvi órákról oly jól
ismert mondatkákkal találkozunk: állj fel, üljetek le, nyisd ki
az ablakot, stb. Ezeket nem egy deklinációra, vagy konjugá
cióra korlátozzzák, hanem egyszerre vezetik be mindet. A nyelv
tani szabályokat induktíve állapítják meg a példákból. A fo
galmazási készség mintegy magától kell, hogy kifejlődjék: el
mondott történeteket kell reprodukáltatni a tanulókkal és néha
retroversiót gyakoroltatni.
A kezdő fokon túl, a klasszikus speciálistának nagy űrt
kell áthidalni eddigi gyakorlatainak egyszerű stílusa, meg Ci
cero, Demosthenes és Platón stílusa között. A legjobb híd a tartajnii összefoglalás, amely fokozatosan fejleszti a tanuló szóboségét. A specializálás harmadik évében, tehát az utolsó év
ben, az összefoglalások helyébe a fordítás lép, heti két-három
szöveggel. Ez éppen elég arra, hogy képesítse a tanulót a vizs
gafeladatok megoldására. Az utolsó évben kerül sor a versírásra
es a beszédekre is.
Mindez együtt igen érdekessé, élményszerűvé teszi a taní
tást és ehhez hozzájárul még az is, hogy a tanárok támogatják
a száraz angol humor klasszikus kifejezéseit. A sok példa kö
zül, amiket Rouse, Perse School egykori headmaster-e említ,
[Adams, 148—49.] csak kettőt! Ovidius: Ex Ponto. I. 2. 20-nál
a fordító fiú megmagyarázza a szöveget: „Niobe saxea est
facta". A másik hozzáteszi: „ Sicut Loiti Uxor.“ A harmadik
Pedig betetőzi: „Salse dictum!“ ... Horatius IV. 14. 5-ben va
laki ezt olvasta: „o qua sol habitabilis illustrat oras“ ; általános
aevetés közben valaki közbeszólt: „non est sol habitabUis“. A
tanár ezt mondta: „Si sol habitabilis est, i tu et habita“, és egy
fiú megint kiegészítette: „non in sole habitat ille, séd in luna.
hst Lunaticus.“ Ezek persze, apróságok, de jellemzően mutat
ják^ a gyermekből kiinduló tanítás elveinek alkalmazását és
valószínűvé teszik, hogy a klasszikus oktatás vissza fogja
ayerni régi népszerűségének egy részét a diákság köreiben.
M o d e r n n y e l v e k . [Lásd: Board of Education Pamphlets, No. 47. Ih e Position of French in Grant-Aided Secondary Schools in England. London, 1926. Reprinted, 1930. — No.
Jb. Spanish in Evening Classes, 1929. — No. 77. Position of
Germán in Grant-Aided Secondary Schools in England, 1929.
7 - N0. 82. Memorandum on the Teaehing of Foreign Languages
Certain Types of Schools, 1930. — Thomas Beach: Modem
Language Teaehing and Learning with Gramophone and Rá
dió. Cambridge, Heffer, 1930. — Adams, 73— 128. Byrne-Chur-
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chili, 37— 8 , 92, 120— 26. — Percy, 101— 02 . — Simpson, 282—
84.] Modern nyelvek közül elsősorban franciát, aztán néme
tet és spanyolt tanulnak. A francia egészen fiatal korban kez
dődik, minden prep. school tanítja és a középiskolákban párhu
zamosan halad az angollal. Óraszáma igen nagy: 9 év alatt a
klasszikus speciálista is 36 órát tanul, a másik szakos pedig
40-et. A német hol a göröggel, hol a latinnal alternatív tan
tárgy, maximális óraszáma 37. minimális 24. [Sandiford, 268—
69.] A spanyol inkább nein-állami középiskolák, katholikusok
és public school-ok tárgya, (pl. Ampleforth, Beaumont College,
Campbell College Belfast, Berkhamstead, City of London, Felsted, stb., stb.) és fakidtatív.
A tanítási anyagot meghatározni majdnem teljesen lehe
tetlen: általában dominálnak: 1. a gyakorlati nyelvkészség
szempontja, 2 . az egyetemek felvételi vizsgáinak követelmé
nyei. Minthogy pedig ez utóbbiak csak kétoldali fordítást kí
vánnak, (PSYB. 533, 537, stb.] még a felső osztályok sem fog
lalkoznak önmagáért rendszeres irodalomtörténettel, hanem in
kább olvastatnak és fordíttatnak. Mindemellett, az angolok
nyelvkészsége átlagban oly csekély, hogy csak keveset ismer
nek meg a modern klasszikusokból. A 17. és a 18. század fran
cia irodalmából pl. az, aki nem specializálódik modern nyel
vekre, nem ismer meg mást, mint Moliére-t. [Adams, 116.] A
hiba azonban, azt hisszük, csak a veleszületett nyelvtehetség
csekély voltában lehet, mert a tanítás módszere ellen nem le
het semmi kifogás. A direkt methódus, melynek klasszikusokra
szabott változatát már ismertettük, itt teljes egészében meg
valósul. Az alapelvek:
1. Először a beszéd. Aztán olvasás és írás.
^
2 . Semmi angol beszéd.
3 . „Pás le mot, mais la parole."
4. Induktív nyelvtan-tanítás. [Louis de Glehn után, Adams,
77—83.]
'
A módszeresen felépített tanítás itt is kiejtési gyakorlatok
kal kezdődik. Azután az elemi fokon beszélgetnek, Gouin-sorokkal és a Pestalozzi-tól örökölt tárgyi szemléltetéssel dolgoz
nak. Az előbbiek segítségével gyakorolják az igéket, az utób
biakkal fejlesztik tovább a szókincset. Nagy szerephez jutnak
itt a képek is. Dalok és gyermekversikék élénkítik, frissítik az
órákat és a „gyors olvasás" — a direkt módszer egyik legna
gyobb öröme — egyre újabb tanulásra ösztönöz. A haladottabbaknál a kérdés-feleletből lassan elmarad a kérdés és meg
marad az elolvasott anyag összefoglalása, vagy az önálló elbe
szélés. A kisebb elbeszélés, a „short story" lehetőséget ad dramatizálásra, konverzációs formában való feldolgozásra is. Ezen
a fokon lassan megtörténik a nyelvtan tudatosítása és a fo
galmak- és logizmáknak (formai gondolat viszonyok, pl. birtok130
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viszony] a beszéd elemeivel, a szavakkal és nyelvtani kate
góriákkal való direkt asszociálása. Tehát ha az elemi fok lénye
gileg a beszéd ideje, úgy a középfok már az elbeszélésé. A felső
fok viszont főleg az olvasás és írás fokát jelenti. Az „extenziv",
vagy gyors olvasás itt lesz igazán nevelő értékűvé, mert a ta
nulók képesek már az idegennvelvű irodalom nagy darabjait
folyékonyan elolvasni és élvezni. Az, aki 16 éves kora után is
középiskolában marad, tehát az egyetemre készülők legnagyobb
része, aztán intenzíve is foglalkozik a kérdéses idegen nyelv
irodalmával, (de csak az újkorival! Az ó- és középkor mindig
az egyetemre marad.)
A nyelvtan tanítása kissé háttérbe szorult és maguk az an
gol tanárok is elismerik, hogy különösen a korábban távozó
diákoknál sok grammatikai hibát lehetne kifogásolni, beszéd
ben és írásban is. A nyelvtanítás módszere teljesen induktív:
előbb a példákat, aztán a szabályt. „Kereső" feladatokat ad
nak a tanulóknak, akik felkutatják egy adott szöveg tárgyi,
vagy formai hasonlatosságait, pl. franciában demander, commander, défendre, permettre, fournir quelquechose á quelque un,
azután kategóriákba foglalják és végül leszűrik a szabályt.
Ez az ismertetés nem volna teljes, ha nem emlékeznénk
meg a modern nyelvtanításban annyira fontos mechanikai se
gédeszközökről. Ma már minden angol iskolában használják a
grammofónt. A grammofón adja elő színesen, művészettel az
idegen irodalom költői remekműveit; a hanglemez tanítja meg
az osztályt a már említett kis népdalokra; a hanglemez teszi
lehetővé az élőbeszéd eredményes elsajátítását. A feldolgozás
* legmodernebb, a Plaut-tól „akusztikusának elnevezett, a le
mez meghallgatásából kiinduló módszer segítségével történik ...
A rádió kissé lassabban hódít teret az osztálytermekben, mert
hiszen a rádiós nyelvórák és az iskolai nyelvórák összehango
lása jelenleg még majdnem lehetetlen. A „BBC“ , vagyis az
^ngol Rádiótársaság egyre több figyelmet fordít az iskolará
dióra is. A módszeres forma legtöbbször az, amit egy angol
szakember „fordított Sokratesi“ -nek nevez. [Beach, 45, 47, 50.]
Itt ketten beszélnek és az egyik csupa olyan kérdést ad fel.
amelyekre a hallgatóságot érdeklő válasz adható. De még a BBC
is be kell, hogy ismerje: „nnly the most enterprising schools
haoe mireless lessons at all." [Beach, 49.] Addig^ nem is lehet
®zt a kérdést megoldani, míg az állami ellenőrzés és központi
irányítás be nem vonul valamilyen formában az iskolákba és
a rádióba egyaránt.
__
M a t h e m a t i k a és t e r m é s z e t t u d o m á n y . [Lásd:
Board of Education Pamphlets, No. 57. Building Science, 1928.
No. 85. The Teaching of Applied Chemistry, 1931. — No. 101.
Senior School Mathematies, 1934. — Hodson: Broad Lines in
Science Teaching, London, Christophers, 1909. — Adams, 154—
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229. — Ballard, 270—79. — Byrne-Churchill, 36—41. (leírja, mi
lyen lassan hódított teret a mathematika és a természettudo
mány a public school-ban!) — Dressler, 221— 22 . — Percy, 243.
— Stead, 121— 22 ...] A mathematika ősidők óta tárgya az an
gol Középiskolának, de igen sikáig nem volt „teljesjogú“ tárgy,
ami a kisebb óraszámban és a mathematika-tanárok inferioris
helyzetében nyilvánult. Ballard elmondja, hogy sokszor találko
zik Mr. C. Pendlebury-vel, aki 1877-ben az első kinevezett ma
thematika tanára volt St. Paul's-nak. [Ballard, 209.] ByrneChurchill mesélik, hogy 1868-ban az etoni diákok még levegő
nek nézték a mathematika-tanárt. [Byrne-Churchill, 37.] Ma
már persze a helyzet egészen más: a mathematika fontosságát
mindenki belátja, Eton-ben 39 klasszikus-filológus mellett 1(>
mathematikus működik, (1841-ben még 15:1 volt az arány,
[Byrne-Churchill, 41.] és még a klasszikus speciálisták is 44
óra mathematikát tanidnak, a 9 középiskolai év alatt.) A nem
klasszikusok persze jóval többet. [Sandiford, 268.]
A fizika viszont sokkal újabb: néhány szórványos kísér
lettől eltekintve, (Eton 1847. Uppingham 1872 után.) csak 1890nel kezdődik, amikor a L.E.A.-s jogot kapnak az ú. n. „ mhiskeymoney" egyrészének fizikai oktatási célokra fordítására. [A
„ mhiskey-money“ az italmérési adójövedelem, melyet
a
„county“-]a nevelési célokra fordíthattak. Dressler, 306. Ez elő
ször a szakiskolák támogatását célozta, és csak 1890-től lehetett
középiskolás célokra is felhasználni. Dover Wilson, 174. Ward,
67.] Ekkor laboratóriumok, fizikai előadók épülnek, de még^
mindig ritka az olyan iskola, mint Sanderson Oundle-je, ahol a
fizika, (és a mathematika is) gyakorlati munkák kapcsán, gé
pek, csatornák tervezése közben mintegy magától szűrődik be
a gyermek agyába. [Wells, 57— 58.] A háború erősen megnöveli
a mathematika, fizika, de különösen a kémia iránti érdeklődést,
az óraszám megnövekszik és a módszer megjavul. Mainapság
már pl. egy városi középfokú iskolában 29 óra fizikája van a
fiúnak, sőt, ha az alsó két osztálv „természettanulmány“ című
tárgyát hozzávesszük, mely tulajdonképpen fizikai propaideuetika, 35 órát számolhatunk. [Sandiford, 269.]
A tananyag mathematikában a négy alapművelettől a dif
ferenciál- és integrálszámításig mindent magában foglal. [Rész
letesen Adams, 210.] A geometria elején majd egy évet töltenek
el geometriai alapfogalmaknak nem tudományos megismerésé
vel, (rajzolgatás vonalzóval és körzővel, papírhajtogatás, mér
tani testek készítése keménvpapírból és így tovább,) az egész
kurzus betetőzése, már a Sixth Form -bán, a trigonométria. A
természettudományok közül a fizika, kémia és biológia illesz
kednek be a tantervbe, a leíróbb természetűek, mint ásvány-,
növény- és állattan háttérben vannak. [Dressler, 223.] Általá
ban mindegyiket önmagáért tanulják, mint az életfeladatok
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megoldására képesítő anyagot, a logikai készség fejlesztése csak;
másodrangú szempont és így a módszerek is erősen gyakorla
tiak. A mathematika lehetőleg kerüli a szövegtelen példákat,
a trigonométria nem „ABC egyenesekkel” , hanem „30 yard hoszszú utakkal” dolgozik. A természettan minden formájában
konstruktív tevékenység váltja fel a puszta tudományos gon
dolkodást, a természetes érdeklődésből folyó munka a verseny
szuggesztív hatása alatt történőt. Az új módszer úttörője Sanderson of Oundle, aki szerint „education must be inspired by
humanity’s story“, vagyis a liberális nevelést ki kell egészíteni
az emberiség szükségleteihez szabott, gyakorlati ismeretekkel.
{Gould, IX.] Az ő iskolájában a természettudományi oktatás
alapja a tanulók évenként ismétlődő kiállítása, a „Science Conversazione“ volt. Wells így foglalja össze a „Conversazione“
működését: Az iskola minden idősebb
diákjának szabad a
conversazione előkészítésének munkájából részt kérni: más elő
feltétel nincs, mint munkakészség... A conversazione főcso
portja fizika, mechanika, kémia, biológia és kézimunka. A fiú,
aki munkára jelentkezik, szabadon választhat a csoportok kö
zött és ha van valami terve, szabadon megvalósíthatja azt.
Ha nincsen, ajánlanak számára valami érdekeset. Most aztán
ketten-hárman társulnak egy munka elvégzésére: készülékeket
csinálnak, adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel, a munka néha
hetekig tart! A kiállítás előtti utolsó napok lázas tevékenység
napjai, amit aztán ismét felvált a rendes iskolanapok nyugal
ma. [Wells, 55— 56.] Ezeknek a munkáknak előkészítése és el
végzése közben önként adódik a természettani ismeretek ki
egészülése és megszilárdulása.
Sanderson iskolája annyira ment a gyakorlatiasságban,
hogy 1000 lóerős gépeket készített, nem is egyet, tengeri hajók
számára, [Darwin, 141.] de persze, ezen az úton nem követhette
az iskolák tömege, mely csak kénytelen a vizsgabizottság szájaíze szerint előkészíteni növendékeit. Mindemellett a sandersoni
szellem nyilvánul meg a heurisztikus módszer alkalmazásában,
az állandó módszeres koncentrációban, (pl. a hőhullámok tár
gyalásánál a fény- és elektromos sugárzás is szóbakerül) és a
genius Zoci-nak megfelelő ágak kiválasztásában. Pl. Staffordshire iskolái elsősorban kémiára speciálizálódnak, hogy a nagy
porcellánégetők kémikus-szükségletét kielégíthessék. Westmoreland, a legnagyobb százalékig földművelő couníy Angliában,
szinte természetes, hogy elsősorban a földművelő, a falusi te
vékenységek felé irányítja tanulóit. (Ezt követelte egyébként
már a Hadow Report is, lásd Yearbook, 284.]
Művészetek.
[Lásd: Board of Education Pamphlets,
42. Report on the Experimental Course in Music at the
Mftry Datchelor School, Camberwell, 1923. — No. 55. Report
on Music, Árts and Crafts, and Drama in Training Colleges,
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1928. — No. 95. Recent Dcvelopments in School Music, 1933. —
Adams, 296—336. — Percy, 59, 109— 11, 140, (zene), 19, 39, 59,
107, 190. (képzőművészet.) — Simpson, 271—75. — Stead, 122,
129.] A művészeti oktatás úgv az egyéniség fejlesztésének, mint
a szabadidőre való nevelésnek szolgálatában áll és így az isko
lákban úgy passzív műértőket, mint aktív műalkotókat, vagy
legalább is reprodukálókat kell, hogy kifejlesszen. Az út a mű
értéshez a szerény igényű és tehetséghez mért műalkotáson ke
resztül vezet és így zenében, rajzban, modellezésben, kifejezőés mozgásművészetekben mindenütt bizonyos mértékű techni
kai készséget kell az iskolának adnia. Tulajdonképpen az igazi
művészeti oktatás csak egyéntől egyénhez történhet, de az is
kolának mégis csak kell foglalkoznia a tömegtanítás lehető
ségeivel. A zenében ezért karénekkel kezdődik az oktatás. Ezt
nem szorítják többé az órarend legeldugottabb szögletébe, ha
nem inkább legelsőnek teszik. Persze, ilyenkor nem egész órát
énekeltetnek a gyermekekkel, hanem csak 15, sőt néha 10 per
cet, zenei képzés, de egyébként testi-lelki felfrissülés céljából is.
A szólamos ének helyt ad az unisono-nak, és még ebben is igye
keznek kisterjedelmű darabokat választani, hogy a tanulók
hangja ne szenvedjen a korai túlerőltetés miatt. Ilyen egyszerű
énekek aztán részt kérnek egészen más tantárgyak óráiból is.
(Adrián J. Simíts: I rends and Novelties in Modern Education,
IZE, 1938. No. 5.) Amikor aztán a karének kíváncsiságot kel
tett a zene struktúrája, a harmónia alaptörvényei iránt, akkor
jönnek a „kezdő osztályok" a hangszeren játszók számára. Itt
is igyekeznek minél több játékost és hangszert összefogni, hogy
a játékosok jól megtanulják a kottaolvasást, a kíséretet, az is
métlések megtalálását, stb., stb. Ezekből az osztályokból lesz
nek azután az iskolai zenekarok, amelyek lehetőleg nem a
„klasszikusok negyedrangú átiratait" játsszák, sem hosszú és
fárasztó darabokkal nem kísérleteznek, mint pl. egy Haydn
szimfóniával, hanem kiegészítve a zenetanárral, vagy valame
lyik zongorakedvelő tagjával a tanári testületnek, modem és
mégis szép darabokat tanulnak be.
Akik nem jutnak el az instrumentális zene aktivitásáig,
azokban legalább a zeneélvezés hajlandóságát növeli az iskola.
Haladó iskolákban már rendszeresítve vannak az olyan órák,
amelyeken jó zenedarabokat hall a tanuló, szakszerű és élvez
hető magyarázatokkal egviitt. A zenetörténet tanítása is in
kább zene már, mint történet: nem Wagner és Verdi életének
évszámai a fontosak, hanem a kettőjük dallamvezetése közötti
különbség. Itt roppant nagy tere nyílik a rádiónak, de külö
nösen a grammofónnak.
Az ú. n. képzőművészetekkel szemben mindmáig elég kö
zömbösen viselkedik az angol művelt népréteg és legföljebb
illendőségből lelkesedik a múlt már „bevezetett" művészi irá134

nyai iránt. Ennek főokát az egyoldalúan irodalmi képzésben
Iái juk, de abban is, hogy a képzőművészetek és különösen a
rajz tanítása élettelen, hideg és a gyermeki lélektől távoleső
volt. Az új módszer azonban éppen a gyermek lelki szükség
leteiből indul ki és igen szép reményekre jogosít.
A kisgyermek először csak színes krétát, vagy ceruzát kap
a kezébe, azokkal tanulhatja meg az egyszerű formák — kör,
ovális, négyzet, téglalap, — és az egyszerű színharmóniák áb
rázolását. Ezekkel a színes krétákkal készíti el aztán fantázia
rajzait is: a tanártól elmesélt, vagy általánosan ismert mesék
illusztrálásait. íg y ismeri meg a formák, elsősorban az emberi
testformák arányait. Amikor kézügyessége fejlődik, megtanulja
a ceruza, a toll és az ecset használatát. Ezzel egyidőben áttér a
fantázia-rajzról a valóban előtte lévő tárgyak megrajzolására,
majd megmintázására. Régebben az élet után való rajzolás nem
is volt másképpen elképzelhető, mint klasszikus fejek, szobor
csoportok, stb. másolásaként. Ez a módszer azonban legjobb
esetben is csak aprólékoskodó imitátorokat nevelt. Ma mór min
dig előnyben részesül az élet és a mozgás ábrázolása, a holt- és
merevvel szemben. így nagyobb megértés fogadja az esztétikai
szemléletre nevelő előadásokat is. Ezeknek nemcsak a műalko
tások ismertetése a célja, hanem gyakorlati ízlést is akarnak
adni. Mintegy meg akarják tanítani a felnövekvő generációt
arra, hogy miképpen kell környezetét artisztikussá tenni. Házés kertépítési stílusok, képek és szobrok dekoratív értéke, még
az iparművészet is szóba kerül ezeken az órákon. Kár, hogy a
csekély óraszám mellett az ilyen irányú oktatásra alig ma
rad idő.
A kifejezőművészet népszerűsége sokkal
felülmúlja az
előbbi kettőt. Nincsen iskola színielőadások nélkül. A fiatal ta
nárok, akik állást keresnek, rendesen felsorolják már, egyéb
képességeik mellett, a rendezői képzettséget is. Szükség is van
ilyen képességekre, mert a diákok nemcsak ostoba kabarétréfak imitálására szorítkoznak, hanem komoly előkészületeket,
elmélyülést igénylő darabokba is belefognak. [Tonbridge School
drámai társulata például Julius Caesart, Macbeth-et, Windsori
víg nőket, és János királyt adta elő az elmúlt években. Rivington, 366. Á Westminster School drámai előadásairól lásd
Tanner., 55—63.] Csak az ilyen darabok fejlesztik az érzéket
a költői dikció, a szín, a mozgás iránt; csak az ilyeneken lehet
beletanulni a nagyszerű csapatmunkába, amely a színjátszás
egyik nagy pedagógiai értéke. Mondani sem kell, hogy a fiúk
az ilyen előadásokat nem mint szórakozást, hanem mint konioly, művészi alkotó tevékenységet fogják fel.

X. Célvalósulás a jellem nevelésében
Megállapítottuk már, (lásd V III. fej.) hogy angol nevelés
legfőbb célja mindmáig az erkölcsi személyiség kifejlesztése,
ami az érzelmek nemesítésében, az akarat erősítésében és lég
ióként az egyénnek a társadalomba való beillesztésében áll.
Mi módon változtatja az angol középiskola mindezt jelszóból
valósággá? Hogyan éri el azt* hogy a növendékek nemcsak is
merik a jót és a helyest, hanem meg is tudják valósítani azt az
élet különböző relációiban? A „hogyanra*1 akar választ adni ez
a következő fejezet.
Az erkölcsi személyiség kizárólag valláserkölcsi alapon áll
hat, — hirdetik az angol nevelők és ennek értelmében minden
középiskolában van vallási nevelés. Az iskolák többsége Church
of England-iskola, vagyis az anglikán egyház rítusa szerint vé
gezteti a vallásos kötelezettségeket. Az egyházi vezető igen sok
szor maga az igazgató, egyébként pedig a school chaplain, az
iskola káplánja. A legtöbb helyen hetenként egy szentbeszéd
van, [Dover Wilson, 126.] amelyet — ha érdekes — a gyer
mekek nagy érdeklődéssel hallgatnak végig és utólag meg is
vitatnak. Az ilyen iskolai kápolnában elhangzó beszédek nívója
átlag magasabb, mint a nyilvános templomok beszédeié. Az
istentisztelet maga helyenként igen felemelő. A zene minősége
egyre javul, és az unisono ének rendesen minden növendéket
magával ragad. Az úrvacsorához való járulás nagyjából jó szá
zalékszámú és sok falusi plébános örülne, vagy éppen zavarba
is jönne, ha híveinek arányos része jönne áldozni valamelyik
közönséges vasárnapon. A fiúk általában tisztelettudóak és ko
molyan fogják fel a vallási kötelességeket. Például a konfir
máció, amely régebben csak iskolakerülési kísérlet volt és vicc,
(lásd a VI. fej.) most már valóban a növendékek lelki épülését
szolgálja, és rendszeres előkészülettel kapcsolatos. Igazgatók és
csoportvezető tanárok egyaránt nagy gondot fordítanak erre,
[the principle is, that the preparation of boys fór the confirmation is among a house-master s most important duties. ByrneChurchill, 182.] valamint arra is, hogy a Chapel belseje eszté
tikailag is felemelő legyen. Igaz, hogy ez nem mindig sikerül;
Rugby Chapel-ről mondják, hogy egyenesen rút, [Greene, 142.]
és Eton Chapel-1 is igen szomorúvá teszik az 1479— 1482 között
készült és kétségtelenül nagy műtörténeti értékű, de halvány és

fiúk kápolnájába egyáltalán nem való falfestmények. [ByrneChurchill, 173— 74.] Viszont például a Woodard-iskolák kápol
nái egytől-egyik stílusosak és frissek. [Kirk, 17, 60, 96, 92, 124,
133, 177. oldalon közli a képeket.]
A kápolnákban lefolyó istentiszteleteken és a konfirmáció
kon kívül a vallásos nevelést szolgálják még a Biblia-órák is,
Ezek sokszor laikusok kezében vannak, és céljuk a reveláció
megértetése. [Percy, 164.] Ha a laikus szeretettel és hivatás
érzettel tölti be feladatát, nagyszerűen kiegészítheti a káplán
munkáját, mert a diák hite sokszor azon fordul meg, hogy mit
hisz a tanára. De viszont gyenge kézben lélekrombolók is le
hetnek ezek az órák, amint azt volt alkalmunk olvasni. [Greene,
31.] A jó Biblia-tanárok a Megváltónak inkább emberi, mint
isteni természetét hangsúlyozzák, abban a tudatban, hogy a
gyermekkor a legkevésbbé fogékony a vallásnak intellektuális,
vagy igazán spirituális oldalai iránt. [Simpson, 203.] Igaz vi
szont, hogy a kereszténység ethikai tanítását a legkönnyebben
tudja megvalósítani saját életében éppen a gyermekkor ideje
alatt.
A katholikus iskolákban folyó vallásos nevelés semmit sem
különbözik a miénktől: ugyanaz a kódex irányítja Angliában
mondjuk Beaumont College, a jezsuita public school életét,
mint nálunk a kalocsai gimnáziumét. Antónia White érdekes
leírását adja [Greene, 229—47.] a felekezeti iskola életének és
amikor kiemeli a transzcendens célok felé való irányítást, nem
kegyelmez több apró gyakorlatiatlanságnak, maradiságnak
sem.
Ugyanakkor, amikor minden angol nevelő megegyezik a
vallási nevelés szükségességében, élénk vitákat provokál a fele
kezeti, vagy felekezetnélküli vallásoktatás kérdése. A szabad
ság elve, mely végigvonul az egész angol nevelésen, tiltakozik
az ellen, hogy a nevelő „indoktrinálja“ a növendéket, a saját
vallási meggyőződésével, vagy általában a vallási meggyőző
déssel. Hivatkozik arra, [Rawson, 42.] hogy a doktrínákat adó
vallásoktatás nélkül sem fog az erkölcs hanyatlása bekövet
kezni, hiszen egész széles skálán mozognak azok az erkölcsi
törvények, amelyeket illetőleg mindenki megegyezik és ame
lyek vallásossággal, vagy anélkül egyaránt kötnek mindenkit.
Általánosságban mozgó vallásoktatást kívánnak, mely felvilá
gosít Istenről és gondolkozásra kényszerít; legfőbb eszközként
szép vallási egyéniségek életének ismertetését veszik figyelem
be. ÍLásd pl. Leighton Park School ismertetését, PSYB. 257.]
Ez a hitoktatás persze nincsen meg mindenütt, azonban a szülő
kívánhatja, hogy gyermeke ne részesüljön az iskola oldaláról
vallásos nevelésben. [Strunz, 34.]
^
Az iskolai nevelés többi főelve mind-mind régi örökség,
részben a középkor maradványa. Ha van rá bátorságunk —
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mint Douglas Millernek volt — három szóba összefoglalni egy
ilyen sokfelé elágazó tevékenység iránymutatóit, azt írhatjuk:
a fő irányelvek a l o v a g i a s s á g elvei: t i s z t a s á g és s z o l 
g á l a t . [... the ideals, that are the dynamic pomer in life, the
ideals of chioalry, cleanness and seroice are patently triumphant. Percy, 130.]
A tisztaság ideálja felé az intézményeskedő sexuális nevelés
segíti az angol gyermeket, aki lassan megszokja, hogy az a
„tabu“ , amit régebbi generációk erre a kérdésre kimondták,
nem érvényes többé. (Greene, 208.] Régebben, amit úgy kell
értenünk, hogy a világháború előtt, sőt sok esetben még azután
is, az angol nevelők egészen helytelen oldalról fogták meg a
sexuál-moralitás kérdését. Először is ott volt az anyaideálra
való hivatkozás. „Sose tedd, amit édesanyád nem szeretne, hogy
tegyél. Ne legyen sose dolgod nőkkel, akikkel édesanyád nem
érintkezne.1* jSimpson, 341—43.] Ez az esetek igen nagy részé
ben százszázalékig hatásos volt; a fiú felnőtt és megőrizte tisz
taságát első férfiéveiben, de milyen árat fizetett érte! A mo
dern pszichológusok számtalan esetet hoznak fel, amikor az
emberek ilyen kezelés folytán sosem tudtak szellemileg felnőni,,
hanem világéletükben „mama kedvencei** maradtak ... A z
után ott volt a fiú lovagiasságára való hivatkozás. A fiú tarto
zott az erősebb nemhez, övé volt az iniciativa a nemi élet
ben és így neki kellett vállalni a felelősséget is. A fiú képzele
tét megmozgatta az elcsábított és elhagyott fiatal nő- és kis
gyermekének képe és nem is tudott feketébbnek elképzelni sen
kit, mint az olyan férfit, aki feláldozott egy fiatal leányt és
otthagyta . . . Végül még a nemi érintkezéstől való félelem, —
és tegyük hozzá, hogy teljesen egoista félelem, — is ott szere
pelt az angol nevelőktől a fiúba beoltott tisztaság-megőrző ér
zelmek között. Több-kevesebb világossággal megmagyarázták
az érintkezés végzetes következményeit, a venereás betegségek
veszélyeit és élénk színekkel festették ki a megbénuló és meg
vakuló viveur képét. Ez volt minden: helyes negatívumok,
amelyek azonban kiegészítő pozitívumok nélkül a nemiség degradálására, a piszkossal, az érinthetetlennel, a titokzatos „ta b ló 
val való azonosításra vezettek. [Greene, 180.] A keresztény há
zasság, mint ideál, amelynek érdekében megtartóztatást és elő
készületet vállalni kell, nem került szóba . . . Ezzel szemben a
körülmények, melyek között mindkét nembeli ifjúság felnőtt,
egyenesen csábítók voltak nemi kilengésekre, különösen niasturbatióra és homosexualitásra. Az előbbi el is volt terjedve,
leginkább a boarding school-bán [Greene, 67, 120.] és a nagy
szigorúság, amellyel büntették (a rajtakapottat azonnal kizár
ták) semmi eredményt nem tudott elérni. Az utóbbi, sajnos*
szintén tipikus betegsége volt a boarding school-nak és a ne
velők itt is túlzott szigorral jártak el. Nem vették figyelembe
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sem a gyermeki természetet, sem az iskolai élet által teremtett
helyzetet. „A tényt, hogy a homosexuálitás természetes és át
meneti állapota a serdülő kornak, és hogy éppen az iskolai élet
körülményei a legalkalmasabbak arra, hogy homosexuális fixá
dét idézzenek elő, természetesen sem be nem látták, sem pedig
figyelembe nem vették .*1 [Greene, 210 .] így aztán elválasztották
egymástól azokat, akiket a közös hajlamok és összeillő kedély
kapcsolt össze, szigorúan megbüntették a fiatal leányokat, akik
Cheltenham Ladies College-ben osztálytársnőikért rajongtak,
de nem fedezték fel és természetesen nem is büntették meg a
titkolódzóbb kéjhajhászat eseteit. Azzal sem törődtek, hogy az
idősebbek, akiknek joguk volt válogatás nélkül mindenkit meg
verni, idővel egészen szadistává váltak, [Greene, 213, 248.1 ta
lán annál is kevésbbé, mert sok tanárról nyilvánvaló volt, hogy
gyakori büntetéseinek nem pedagógiai célzata van. Egyszóval,
sok mindent elrontottak a növendék lelkében.
Ma már a helyzet szerencsére egészen más. Megjött először
is a rendszeres, biológiai alapon álló nemi felvilágosítás. [Percy,
130.] A pubertás kor kezdetén a tanár, boarding school-bán a
housemasier rendesen a már eddig tanult ismeretekből kiin
dulva, felvilágosítja növendékeit a nemi szervekről és funk
cióikról. A négyszemközti beszélgetéseket kerülik, nehogy a
nemiséget ismét a titokzatosság és ünnepélyesség fátyoléval te
gyék izgalmasabbá. [Simpson, 329.] Lehető legnagyobb világos
ságra és természetességre törekszenek, és lehetőleg elkerülik a
sexualitásnak a vallással való kapcsolatát. Sót, ha össze is kap
csolják a kettőt, akkor sem negative teszik azt, nem a sexuális
excesszusok bűnös voltára mutatnak rá, hanem arra, hogy a
nemi ösztön Isten adománya, amellyel bölcsen élni kötelesség.
Tehát, ha pl. a Biblia-órákon vezetik be a növendékeket, ren
desen a világteremtési folyamat tárgyalásánál kapcsolják mód
szeresen a nemi kérdést is.
A felvilágosítás bizonyos fokig preventív hatását fokozza
még az életkörülmények előnyös változása. A boarding school
sem áll többé a növendékek merev elzárásának alapján, hanem ’
— a fentemlített korlátozások mellett — egyre több mozgási
szabadságot biztosít, különösen a felsős diákoknak és^ így ki
kerüli az internisták egymásrautaltságának sokszor gyászos kö
vetkezményeit. A nagydiák már külön engedély nélkül sétál
hat a városban, látogathatja ismerőseit, barátait, [Rivington,
280.] és így gyakran kerül női társaságba is, ami legjobb ellen
szer a platonikus homosexualitásnak. [Simpson, 336.] Egyre
gyakrabbak a kétnemű ifjúságot összehozó színielőadások, ki
rándulások, tánciskolák, stb. A koedukációs iskolával is történ
tek érdekes kísérletek, amelyek azonban mindmáig eredmény
telenek maradtak. Bedales School például egybekapcsolta a
koedukációval a legerősebb sexuális repressziót. [Greene, 223—
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28.] Az elkerülhetetlen, tiszavirág-életű szerelmi ügyeket a ta
nárok lemosolyogták és a leginkább nőtlen fiatalemberekből
álló kar mindent megtett, hogy az egész „lánykomplexumot”
fiúk méltóságán alulinak állítsa be. Az eredmény az iskolá
nak elismerten magasrendű morális tónusa lett, mely alatt azon
ban ott lappangott a felfokozott élénkségű érzelmi élet. A gyer
mekek sorra átmentek a „ calf-looe“ kellemetlen tapasztalatán
és ez sem erkölcsi, sem értelmi fejlődésüknek nem használt. Ma
már ebben is józanabb és a gyermeki lélek alaposabb ismere
tére támaszkodó felfogás lett úrrá, ha — mint mondottuk —
még nem is tudott végleges eredményeket elérni.
A day school-bán és a central school-bán sokkal kedvezőbb
a helyzet ezen a téren, mint a boarding school-bán. A fiúk be
járása már sokkal kevesebb lehetőségét nyújtja a beteges haj
lam kifejlődésének, s így az iskola feladata csak a sexuális fel
világosítás és némi sexuál-ethikai nevelés marad. Ez utóbbi
csak akkor maradandó értékű, ha a tanár legjobb meggyőző
dését hirdeti, fölösleges köntörfalazás („beating around the
bush“ ) nélkül. Rendesen pozitívumokat tartalmaz: a keresztény
házasság eszményét, a hitvesi hűségre és a házasság előtti tisz
taságra való buzdítást. Érdekes, hogy ez a téma sosem négy
szemközti beszélgetésben kerül először a növendék elé, hanem
általános ethikai viták alkalmával, amikor a szerénység, ön
zetlenség, felebaráti szeretet és a többi erények mellé egyen
rangúnak kerül, az „Erkölcs 11 összfogalom egyik tényezőjeként,
a helyes sexuális élet is. A tanárok természetesen kitérnek a
szüzesség ideáljára is; alkalomadtán vizsgálat tárgyává teszik
az álromantikus szerelmi felfogást, amelyet émelygésig hirdet
mainapság a ponyvaregény és a tömegfilm. Megpróbálják fel
tárni, hogy milyen mélyenfekvő és áldásthozó erők indítják
meg az első érzelmi érdeklődést, amellyel mindkét nembeli if 
júság félénken elindul egymás felé. Megmagyarázzák a házas
ság biológiai értelmét is: megértetik, hogy ez időálló emberi in
tézmény a faj fennmaradására és tökéletesítésére ... De mind
ezen túl rámutatnak arra is, hogy ennek a legigazibb és egye
dülálló emberi viszonynak — mely bizalmat, önfeláldozást,
öröm- és bánatban való osztozást kíván mindkét féltől — olyan
értéke van, mely immanens mértékkel nem mérhető többé.
[Simpson, 344.] Egyszóval igen jó útravalót adnak az életre.
A szolgálat ideálja magában foglalja az összes szociális kö
zösségek javának munkálását: szolgálni kell egyes embertár
saknak, a nemzetnek és végül az egész emberiségnek, mert az
egyén ebben találja meg önmagának legtökéletesebb kifejezé
sét. Persze, egyik fajta szolgálat nemhogy kizárná a másikat,
de legtöbbször áthajlik a másik, nagyobb munkakör területére
is: minden embertársainknak tett szolgálat egyben a nemzet
és az egész emberiség szolgálásával egyenértékű. A határok
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egyébként is igen elmosódottak ezen a területen, a szociális
munka terén és így kategorizálásunk csak megközelítő érvé
nyességre tart igényt.
Az e m b e r t á r s a k s e g í t é s e minden iskolában széles
körű programm alapján nevelődik bele a gyermekek leikébe.
Leighton Park Scliool például eltörölte a fagging-et, mint a má
sok szolgálatára k é n y s z e r í t ő rendszert és helyette beve
zette a Lads’ Club-ot, amelyben az iskola növendékei iskolánkívüli, szegényebb gyermekekkel találkoznak, s barátkoznak,
hogy megismerjék helyzetüket és segíthessenek rajtuk. (PSYB.
257.) Abbotsholme és más iskolák is tanulmányi kirándulásokat
tesznek a nagyvárosok nyomortanyáira, és a diákok elsőkézből
szereznek információt a nyomorról. ÍYearbook, 530.] Tonbridge
School már 1883-ban megalakította iskolai misszióját, amely
végzett növendékekből és valóban az iskolába járó fiúkból
rekrutálódva, házat és templomot szerzett a Cromer Street-en,
London egyik sikátorában. A háború után ez a misszió is „fiúklubot“, majd „leányklubot" alapított, majd később még ,.férfiegyesületet" is szervezett. Gondoskodik a fiatalkorú külvárosi
gyermekek sportképzéséről, foglalkoztatásáról; táborozni viszi
őket; diákszállót tart fenn közvetlenül a missziós helyiség kö
zelében, hogy a munkában résztvevő diákok jó helyen lehesse
nek. |Rivington, 336—37.) Általában „nem igen van középis
kola, — fiú, vagy leány, mindegy, — amelyikben ne volna va
laminő szociális tevékenység, iskolai misszió, vagy valami más
filantrópiái intézmény formájában". [Yearbook, 530.] Ezen a
téren különösen jó munkát" végeznek a mindenütt jelenlévő
cserkészcsapatok. Karácsonykor minden csapat nagy teát ad a
szegény gyermekeknek, ahol a karácsonyfa alatti ajándékok
kiosztását előadás is követi. Az egyes őrsök ellátogatnak a
gyermekkórházakba és elviszik magukkal a karácsonyi jóked
vet. Sevenoaks School cserkészei, a többi városi cserkészcsapat
tal karöltve, teherautószámra gyűjtötték az élelmiszert és ruha
neműt a durham-i Ínségeseknek 1934-ben. Általában a cserké
szek egész kiképzése ennek a nagy eszmének hódol: „légy résen
— tanulj tájékozódni, tüzet gyújtani, jeleket adni, nyelveket
beszélni, életet menteni, — hogy segíthessél másokon." (Webb,
161—220. passim.] A másokon való segítés gondolata az élet
mentésben tetőzik, ami minden angol cserkészfiú számos eset
ben megvalósuló álma. [Esetek felsorolását lásd Webb, 109—32.]
Természetesen nemcsak ilyen iskolánkívüli tevékenységek
ápolják a gyermekekben a szolgálatkészség szellemét, hanem
maga az iskolai élet is erre iparkodik — néha. Az idősebb fiúk
nak esetenként kötelessége a fiatalabbak segítése. Tanulmá
nyaikban felvilágosítják, kikérdezik, mintegy megtámasztják
őket. [Wells, 54.] Erkölcsi téren igazmondásra, férfiasságra az
idősebbnek kell szoktatni a fiatalabbat. Helyenként a nemi fel141

világosítás is az idősebb fiúk feladata. |Greene, 67.] De ez még
mindig nagyon kevés. Az átlagos angol iskola mindmáig in
kább a darwin-i suroipal of the fittest-re nevel, mint a krisz
tusi „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat“ elv követésére.
Simpson szerint [i. m. 140-—80.] a tanterem az egyéni versen
gés legerősebb hatótere, ahol a segítésnek még gondolata sem
merül fel, mert azt azonnal lopásnak, vagy súgásnak minősíti
a dolgozatot írató, vagy feleltető tanár. Ugyanilyen a helyzet
a vitaüléseken: az erősebb álláspontjának érvényesülését látt’uk. A sportpályáktól és a játszóterekről nem lehet bizonyos
;ollektív szellemet elvitatni, de csak a társas sportoktól. Az
egyéni sportágak, ha nem is olyan népszerűek, mint pl. a érie
két vagy a futball, csak megvannak és csak az erősebb kiug
rását célozzák. Hiába hangoztatják az angol iskolákban a /air
play élőét — olyannyira, hogy az a sportéletből már átjutott
az életnek más lényegesebb területeire is, és most már nemcsak
a futballpályán, de a diplomáciában és az üzleti életben is
fair play-ről beszél az angol ember — csak kifejlődik az an
gol fiúban is a mindenáron való győzniakarás szelleme, ami
szintén nem a legjobb attitűdé embertársainkkal szemben. In
nen ered az angol embereknek sokat hangoztatott nyersesége,
mely csak igen keveset csökkent az utolsó évtizedek alatt.
Sokkal sikeresebbnek mondhatjuk azonban a nevelésnek
azokat a komponenseit, melyek a leendő angol demokratára
akarnak hatni a gyermekben és igyekeznek azt jövő felada
taira képessé tenni. Az állampolgári nevelés [Norwood, 262—78,
Percy, 51., 64., 90., 99— 100., stb.j nem igen szerepel ugyan kü
lön órákon, mint a totalitárius államok nevelési rendszereiben,
és csak egész kevés helyen van kimondott Weltanschauungsunterricht, de azért a gondolat áthat majdnem minden tantár
gyat és minden nevelői tevékenységet.
Azokat a tulajdonságokat, melyekkel a leendő állampol
gárt el kell látni, az angol pedagógia két csoportba osztja: ér
telmi és erkölcsi tulajdonságok csoportjába. [Yearbook 528.].
Minden angol gyermeknek ismernie kell azokat a törekvéseket,
melyek hazája sorsát irányítják és azonosítania kell magát ve
lők. Ismernie kell legalább nagy vonásokban, a mostani
világ politikai és gazdasági kérdéseit. Meg kell, hogy le
gyen benne az önálló gondolkodás képessége: tudnia kell
tisztán gondolkodni, mert a Ma diákja egyenlő a Hol
nap szavazójával. [Percy, 230.] Tisztán kell látnia sa
ját előítéleteit és tudatában kell lenni annak, hogy mi
lyen mértékben befolyásolható mások véleménye által. Külö
nösen ezt a két utóbbi tulajdonságot tartják fontosnak, mert e
kettő nélkül áldozatul esik a népuszítás valamelyik formájá
nak ... Ezek tehát az értelmi tulajdonságok. Az erkölcsi tulaj
donságok viszont: a vezetésre és ugyanekkor az elárendelődésre
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való hajlandóság; az együttműködés és a szabadság szeretete,
legvégül pedig a fegyelem. A leendő állampolgárnak ural
kodnia kell saját akarata fölött, fegyelmeznie kell önmagát,
mert egyébként nem fog szervesen beleilleszkedni tudni az ál
lam életébe. Talán fölösleges is mondanom, hogy „fegyelmen*
az angol nevelés majdnem sosem érti az erőszakon alapuló, ú.
n. „káplárfegyelmet**, hanem a speciális loyalitást a különbek
és a jobbak iránt.
Áz említett értelmi tulajdonságokat a tantárgyakkal való
foglalkozás fejleszti ki. A z egész gondolkodási képességet szol
gálja a „paidocentrikus** módszer, a kritikátlanság elfen küzd
a New Education Fellowship, amikor síkraszáll az „indoktrinálás minden fajtája ellen. |Rawson, 18—48.] A rég bevezetett
tantárgyak közül a hittan után elsősorban a történelem szol
gálja az allampolgari nevelest. Az angol történelemtanár nem
tekinti már a múltat önmagában, hanem mindig úgy kezeli,
mint a jelen előidéző okát: jól megválogatott anyagával de
monstrálja a gyermek előtt a patriotizmus különböző példáit
és rámutat a jelen politikájának eredetére. |Lásd : Walker,
149—60.] A földrajz alapos ismerete is nélkülözhetetlen a je
len gazdasági helyzetének átértékelésénél, de egyben a nem
zeti törekvések megvilágításánál is. A nemzeti törekvéseket
mindig a földrajzi tényezőkre lehet és kell is visszavezetni:
minden nemzet meg akar élni és ha olyan országba vetette a
sorsa, mint Svájc, idegenforgalomra rendezkedik be, ha olyan
ba, mint Dánia, belterjes gazdálkodásra, ha olyanba, mint
Anglia, nehézijjarra és tengeri kereskedelemre. Az angol föld
rajztanár ezekre a tényezőkre mutat rá Anglia földrajza kap
csán és tanulóival megérteti a kényszert, mely a nemzetet ezen
túl is csak azon az úton engedi tovább haladni, amelyen ed
dig járt. Viszont amikor világföldrajzot tanít, nem habozik oda
tenni a kezét a lázban forongó Japán vagy akár Németország
ütőerére és megállapítja a diagnózist: adva egy az átlagon fe
lül szapora nép, mely tehetséges is, de országa nem termel elég
búzát, gyapjút és gyapotot, földje nem ad elegendő vasat, kő
olajat és szenet. Tehát mindezt kívülről kell megszereznie és
így érthető, hogy mindkét ország kinyújtja kezét az elérhető
területek után ... A különböző természettudományi tárgyak
közül leginkább a biológia szolgálja az education fór citizenship eszméjét. „A közegészségügyi, a népesedési kérdések és
a szociális higiéné kérdéseiben való jelentősége csodálatosan
alkalmas állampolgári nevelőeszközzé teszik a megfelelő ke
Zekben**. |Yearbook, 532.] Azonban a biológiának ezek az ol
dalai még háttérben vannak a tisztán leíró részletek mellett...
A nyelvek is sok alkalmat adnak más néoek gondolkozásmód
jának, kultúrájának, kiváltképpen államformájának az angol
lal való összehasonlítására. Görögország és Róma demokrati
kus államformái mintegy a jelenlegi angol államszervezet elő143

futáraként szerepelnek ... Vannak állampolgári nevelő vonat
kozásai a mathematikának és természetesen az angol nyelv
nek is.
Az említett, mintegy indirekt oktatáson túlmennek azok az
újabb keletű tantárgyak, amelyek egyenesen gazdasági és po
litikai ismereteket adnak. Ilyenek citizenship vagy cioics, eset
leg political vagy economic Science néven szerepelnek, de
egyenlőre még csak kevés iskola tantervében. [Például LiverEool Collegiate School, PSYB. 268. vagy Gresham’ s School,
[olt, PSYB. 220 , vagy Marlborough College, PSYB. 288.] Ter
mészetesen az ilyen tárgyak inkább felső osztályokba kerül
nek, de vannak példák alsó osztályú oktatásra is. [PSYB. 273,
375.] Mindezeknek persze nem ifjú gazdasági szakemberek,
vagy éppen politikusok képzése a feladata, hanem igen is csak
az érdeklődés felkeltése és némi tárgyi alap megadása ame
lyen állva a férfivá érett gyermek nyugodtabban szemlélheti
majd a körülötte csapkodó politikai hullámokat.
Mondhattuk, hogy az ilyen irányú oktatást nyújtó iskolák
száma elég csekély. Az viszont tény, hogy elenyésző kisebb
ségben vannak az olyan iskolák, amelyekben valami lehetőség
ne volna időszerű problémák megvitatására. A sok debating society mind azt a célt szolgálja és a cserkészetben is mind gyak
rabban fordul elő. Vagyis, mindent egybevetbe, az angol fiú
lényegesen jobban ismeri hazájának gazdasági, szociális és po
litikai problémáit, mint a vele egykorú magyar diák és érdek
lődése is inkább hajlik e felé az irány felé ...
Az állampolgár erkölcsi tulajdonságainak fejlesztését terv
szerűen végzik az angol iskolákban, különösen a boarding
schoolban, amelynek társas együttélése kicsibeni államélet.
Igen sok iskola megvalósítja a tanulók önkormányzatát és tel
jesen parlamenti alapon intézi az iskola külügyeit, belügyeit,
sőt bizonyos mértékben még pénzügyeit is. Ilyen iskolák pl.
Homer Lane Little Commonwealth-je, vagy Dr. Almond alapí
tása, a Loretto School, Edinburg mellett, ahol „the principle
of boy government is carried further than usual. [PSYB, 274.]
A legrészletesebben Simpson iskolájának, „Churnside“ -nak
rendszere ismeretes. [Simpson, 82, 140.]
„Churnside“ -ban a fiúk közgyűlése — generál meeling — ,
szabja meg a fegyelmi szabályokat és ugyanaz bünteti meg a
szabályok megsértőit is. A közgyűlés választja meg az egyes
tisztviselőket, az elnököt, titkárt, a különböző játékok vezető
it, a pénztárost, a hét tagú bíráskodó testületet — council —
és a négy főbizottságot; sportbizottságot, a házbizottságot,
(amely a rendre és karbantartásra ügyel fel) a szórakoztatási
és a pénzügyi bizottságot. Az első három szerepe nyilvánvaló,
csak a negyediket szeretnénk kissé részletesebben ismertetni.
A fiúk pénzügyi „önkormányzata" kívánatos, mert csak
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akkor szoknak hozzá kiadásaik mérlegeléséhez, ha egyénileg
és csoportban is szabadon rendelkeznek pénzükkel és módjuk
ban áll „saját bőrükön" tanulni ; de ennek az önkormányzat
nak nem szabad csak az élet apró szenvedélyeire kiterjedni, ha
nem olyan kiadásokra is, melyek már többé-kevésbbá létszük
ségletek. Ez viszont magával hozza a közgyűlésen való meg
vitatás szükségességét. így hát „Churnside“ -ban a fiúk két for
rásból jutnak pénzhez. Először is minden héten zsebpénzt kap
nak az igazgató kezéből: ennek az összegét gondos mérlegelés
után mindenkinél egvformán másfél shillingben állapították meg,
tehát két pengőnél valamivel többen. Másodszor, minden fiú
hozhat magával az évharmad elején 10 shillingnél nem na
gyobb összeget. A heti zsebpénzből fizetik a sportszereket, a
mérkőzésekre való utazások költségeit, az ifjúságnak járó_jújságokat és képes lapokat; ebből fizetik meg az okozott káro
kat, például ablak- vagy pohártörést. A hazulról hozott na
gyobb pénzösszegből szerzik be a bélyegalbumot, kerékpár-al
katrészeket, fényképezőgépet és '
tovább. Amikor a heti zseb
pénzt megkapja a növendék, első kötelessége kifizetni a heti
„adót", 3 vagy 4 pennyt; a többit aztán átadhatja a bankár
nak, vagy akár el is költheti mindjárt, de a lényeg az, hogy a
hét végéig újabb pénzt nem kap. Az „adókat" a pénzügyi bi
zottság számítása és előterjesztése alapján a közgyűlés szavaz
za meg, rendesen parázs vita után, mert hiszen már sok gyer
mekben is megvan a felnőtt ember végtelen undora minden
adófizetéssel szemben. A pénzügyi bizottság és a bankár sza
bályszerű könyvet vezetnek, amelyeket minden tanév végén,
az újabb funkcionáriusok megválasztása előtt szakértő vizs
gál felül, rendesen a kollégium titkára. Az egész rendszer nagy
ban hozzájárul a fiúk önállóságának kifejlesztéséhez, a parla
mentáris formák közötti megvitatás pedig megérteti a demokra
tikus államforma alapelveit.
Érdekességként említjük meg, hogy ez a parlament-után
zás ellenzékre is talál a pedagógusok között. Greene pl. hely
telennek tartja, Ji. m. 235.] hogy éppen mainapság, amikor
fascisták és szocialisták előtt egyaránt kezdi a parlamenti rend
szer minden hitelét elveszteni, éppen ma „játsszon parlamentesdit a felnövő nemzedék." Még Simpson is amondó, hogy a
fiúk számára az anarchiának nem szükségszerűleg az önkor
mányzat az antipólusa, hanem lehet az abszolutisztikus alapon
való vezetés is. Véleményünk szerint azonban, ha sikerül a de
magógiától mentesíteni, az iskolai önkormányzat kiváló eszköz
a tanulók állampolgári nevelésére.
Azt a loyalitást, mellyel később a nagy állam iránt kell
viselkednie, azt a kis állam, az iskola iránt fejlesztik ki, előgyakorlatképpen. Legjobban megnyilvánul ez a különböző iskolákközötti versengésekben, amelyek mind az „iskola becsü145

létéért" mennek. Minden fiúnak erkölcsi kötelessége valamit
tenni az „öreg iskoláért". Tanulmányi, technikai, morális, sport
beli eredmények egyaránt számítanak, és természetesen meg is
kapják az iskola részéről a kellő elismerést és a megillető pub
licitást. A PSYB.-ban minden iskola hosszabb-rövidebb névsor
ban, az „Honours List“-ben közli azoknak a tanulóknak a ne
vét, akik ilyen, vagy olyan ösztöndíjat, tanulmányi versenyt
nyertek. A „School Magazine“-ek mind tele vannak a fiúk ön
álló alkotásainak, vagy kitűnő cselekedeteinek méltatásával. A
sportesemények az egész iskolát lázba hozzák; a már emlí
tett „Lords", „Henley", „Bisley" és a többiek előtt napokra meg
szűnik a komoly munka és a gvermekek valószínűségszámítás
sal foglalkoznak. Az esetleg győztesen hazatérő csapat minden
tagja pedig olyan apotheózisban részesül, amilyent talán egész
hátralévő életében nem fog többé tapasztalni. Sajnos, jellem
ző az angol iskolás gyermek kissé ferdült axiológiai felfogá
sára, hogy a tanulmányi stb. eredmények korántsem érik el a
sporteredménynek kijáró tiszteletet.. . Azonban ez mit sem
változtat a tényen, hogy az angol gyermek már iskoláskorában
megszokja a nagyobb közösséghez való ragaszkodást; ez sok
kal nagyobb méretű, mint pl. minálunk, és legtöbb embernél az
egész életre szóló érzelmi beállítottságnak lesz alapjává; külö
nösen az angol public school mán egész életében tagja marad
az iskola öregdiák szövetségének, tevékenyen részt vesz az is
kola megmozdulásaiban és igen sokszor anyagi támogatás,
vagy alapítványok formájában is viszonozza az iskola érte ki
fejtett munkáját. Hogy azután ez a loyalitás átmegy a maga
sabb kollektivum, a haza iránti hűségbe, az érthető és termé
szetes.
A szabadság problémája elválaszthatatlanul összeforr a fe
gyelemmel és a büntetésekkel. Rámutattunk, hogy az angol ne
velés alapeleme a szabadság és azt hangsúlyoztuk az állampolgár
erkölcsi tulajdonságainak említésénél is. Szabadság azonban
kétféle lehet: külső és belső s a kevésbbé nyilvánvaló, a belső
szabadság hasonlíthatatlanul fontosabb a kettő közül. Amikor
mindenféle külső korlátozást megszüntettünk és a gyermek lát
szólag szabadon cselekszik, még akkor sem egészen független:
cselekedetének útját állják a saját lelkében feltámadó ellenté
tes indulatok. [Ballard, 65.] Csak akkor tud igazán szabadon
cselekedni, ha értelme és lelkiismerete uralkodnak ösztönei és
szenvedélyei fölött, ha elhatározását egész lelke helyesli, ha
nincsen belső hang, ami pzt suttogná: „ne tedd". Ezt a belső
szabadságot, a civilizáló erők dominálását az ősi ösztönök fö
lött, ezt teremti meg a fegyelmezés.
Az angol iskola fegyelme látszólag sokkal szabadabb a
miénknél. A tanár és tanítvánv közötti viszony natural and
easy, [Norwood, 68 .] sound and sane, ÍPercy, 130.1 inkább ba146

rali, mint alá-fölérendeltségi kapcsolat. [Greene, 13.1 Vannak
public school-ók, ahol a tanár kerüli tanítványait és ahol az
igazgató megközelíthetetlen magasságból tekint le a nyüzsgő
gyermekseregre, [Greene, 153.] de az állandó jóindulatot itt
sem lehet elvitatni. Fegyelmi szabály aránylag kevés van, mert
a sok tilalom csak a tilalom megszegésére csábítana: az isko
lák rendjének fennmaradását inkább a rend szeretete és a ta
nulók jóakarata biztosítja, természetesen józan ellenőrzés mel
lett. [Norwood, 78—79.] Ez az ellenőrzés is majdnem kizárólag
az idősebb fiúkra van bízva, akik mint prefektusok, állandóan
felügyelnek kisebb-nagyobb csoportokra és alkalomadtán a ki
sebb, (tehát nem erkölcs, hanem csak az iskolai fegyelem ellen
való!) vétségeket is büntetik. Az angol nevelők annyi évszázad
után néha „még mindig meglepődnek a prefektusok és monito
rok igazságérzetén“ . [Percy, 11.] Kivételek csak erősítik a sza
bályt! IGreene, 93—94.1 Újító iskolákban sokszor még a pre
fektusi rendszer is félig-meddig fölöslegessé válik: ilyenkor az
egész iskolát saját becsületére bízzák, — eoerijboclij is p ú t on
his own honour, Gresham’s School, Holt, [PSYB. 219—21.] pél
dául a következőképpen oldja meg a fegyelmezést: Minden új
fiú megérkezése után körülijeiül egy héttel az igazgató elé ke
rül. Itt'felszólítják, fogadja meg becsületére, hogy: 1. nem fog
káromkodni, 2. nem fog dohányozni, 3. nem fog erkölcstelen
séget mondani, vagy cselekedni. Ha pedig mégis előfordulna
vele az eset, akkor azonnal jelenti az igazgatónak; ha más
valaki szegi meg az ígéretét, rá kell birni, hogy maga jelent
kezzék, ha pedig nem hajlandó, be kell jelenteni. Ez a rend
szer W. H. Áuden szerint „a szülő és tanár szempontjából egy
aránt ideális". [Greene, 16.] Részünkről ugyan azt hisszük, hogy
ez már nem egészséges, mert végeredményben mégis félelmen
alapul, a bejelentéstől való félelem és így éket ver gyermek és
gyermek közé, túlzottan magánossá teszi őket és így lelki krí
ziseikben önmagukra utalja. Szerintünk még valamivel jobb az
egységes front kialakítása a nevelőkkel szemben, amit magyar
növendékeinknél is olyan sokszor tapasztalunk: itt t. i. leg
alább a diákok kölcsönös befolyásolására megvan a lehetőség,
ami sok esetben döntő fontosságú lehet egy gyengébb jellemű
fiú esetében.. . Mindemellett az újító iskolák — freak school-ok.
— szelleme terjedőiéiben van. Az olyan iskolák, ahol minden
csengettyűszóra megy, ahol csengőjelre kelnek, öltöznek, imád
koznak, esznek, tanulnak és szórakoznak — és ahol Hartley vé
leménye szerint egész életre szóló freud-i komplexumokat sze
reznek, a későn jövéstől való ideges félelmet, de a pontosság és
a rend útálatát is, [Greene, 85—6.] az ilyen iskolák egyre fogy
nak.
^
A régi rendszer védői még mindig azzal érvelnek, hogy az
élet úgy sem fogja rózsaágyra fektetni a növendékek legna
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gyobb részét, tehát mar a gyermeknek is meg kell tanulni „stí
lusosan unatkozni," kellemetlen dolgokat zokszó nélkül elviselni,
önmagát fegyelmezni. [Greene, 105., Norjvood, 138—9., Percy,
10.] Azonban a mérleg, amelynek egyik serpenyőjében a gyer
mekkorban kezdődő fegyelemre szoktatás, a másikában a fe
gyelmezett viselkedésre való intellektuális készség lebegnek
már ősidők óta, mióta a spártai és athéni nevelés ellentétbe ke
rült egymással, ez a mérleg jelenleg az „athéniebb" nevelés ol
dalára hajlik. Vagyis, amint Perikies szavaival azokat kell leg
derekabb embernek tartanunk, akik nem azért viselnek el
mindent, mert évtizedek kemény szoktatása után eldurvultak,
hanem mert lelki erejük legyőzi a testi szenvedést, úgy az an
gol nevelő ideálja is inkább az a fiú, aki meglátja a fegyelme
zett viselkedés értelmét, nem pedig aki már évek tiéningje foly
tán nem is tud mást, csak gépiesen és önállótlanul engedelmes
kedni.
Természetesen, mindettől függetlenül, az angol iskola ma
is büntet, ha már korántsem annyit, mint a fejlődés korábbi fá
zisaiban. A testi büntetés, mint a régi idők maradványa, meg
van, úgy tanári ftogging, mint prefektusi mhopping, vagy hind
iiig formájában. [Greene, 93., Norwood, 72— 4., Percy, 86 .]
Azonban az arnoldi felfogás, mely alsósok esetében még szük
ségesnek tartotta a testi fenyítéket, megváltozott. Ez a felfo
gás a testi büntetést még elrettentőnek tartotta, mely másokat
megakadályozott abban, hogy ugyanarra a bűnre vetemedje
nek. Csakhogy — teljesen eltekintve a kant-i elvtől, mely sze
rint az emberi lényt sosem szabad eszközként csak célként te
kinteni, — idővel nyilvánvalóvá vált, hogy a testi büntetés el
rettentő ereje nagyon csekély. „A z átlagos gyermek, (sajnála
tos kivételektől eltekintve,) sokkal jobban fél attól, hogy elveszti
tanárai, osztálya, vagy csapata becsülését, mint attól a pár
percnyi fájdalomtól, amit a verés jelent." [Ballard, 41.] És még
ez a csekély erő is negatív irányban hat, a rosszat akadályozza,
ahelyett, hogy a jót segítené elő. „Már pedig az iskolát az
építi, vagy rombolja, amit a gyermekek tesznek, nem pedig az,
amit nem tesznek." [ Ballard, 42.] Mindent egybevetve, tehát in
kább igyekeznek már lelki büntetéseket használni: dorgálást,
nyilvános mégszídást, a tanulók közül való kiközösítést, magá
nos sétát, kényszermunkát (habár ennek nevelő értéke erősen
kétséges), és a megszokott környezetből való kiemelést, mindezt
lehetőleg szenvedélytelenül, mintegy személytelenül és a reformatív célzat hangsúlyozásával.
A „bűneseteknél" Simpson megkülönbözteti egymástól az
erkölcsi defektusokat és az iskolai rend ellen való vétségeket.
[Simpson, 162.] Az előbbiekkel a tanár foglalkozik, az utóbbiak
nagy százalékig a prefektus hatáskörébe tartoznak. Azonban té
vednénk, ha azt hinnők, hogy a morális vétségek súlyosabb el-
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hírálás alá esnek, mint a diszciplináriusok. A sexuális exceszszusok szigorú megbüntetésétől eltekintve, ma már az erkölcsi
hibát legtöbbnyire betegségként kezelik, megmagyarázzák,
helytelenítik, és a vétkest bátorítják a jóvátételre s kiküszöbö
lésre. A z iskolai szabályok áthágója, a rendetlen, a pontatlan,
az állandó munkakerülő viszont testi, de legtöbbször lelki bün
tetést von magára.
összefoglalva azt állíthatjuk, liogv az állampolgári nevelés
igen sikeres része az angol iskola munkájának. Különösen a
boarding school-okból kikerülő fiú elég jól tájékozott a politikai
és gazdasági kérdésekben, megszokta a felelősség vállalását, a
vezetést és alárendelődést egyaránt. A nagyobb közösség iránt
loyális és aránylag elég nagy belső fegyelmezettséggel rendel
kezik. Fő hibája viszont, hogy az iskola zsarnoki szokásainak
hatása alatt bizonyos fokig standardizálódott, elvesztette egyé
niségét, vagy annak fontos részét. A day school [Norwood, 157—
66 ., Percy, 221—23.] ezen a téren előnyben van a régebbi is
kolafajjal szemben.
Hátra van még a legnagyobb szociális közösség, az egész
emberiség szolgálata, a vilá^polgári nevelés ... Roydon Richards
ezt a közelebbi célt tűzi ki: „Ha a jövő állampolgárának job
ban meg kell érteni saját országának intézményeit és hajlan
dóbbnak kell lenni azoknak támogatására, ugyanakkor erősen
hitet kell tennie a nemzetközi gondolat mellett. Hinnie kell,
hogy ő is képes szerény, de határozott szerepet játszani a nem
zetek között lévő igazi együttműködés kialakításában. Termé
szetesen ez képtelenség idegen népek iránti rokonszenv és az
idegen kultúrák megértése nélkül ... Csak így lehet a kormá
nyok kölcsönös párbaját a néoek együttműködésére változtatni.“ [Percy, 100.) Ez a célkitűzés is iskolai és iskolánkívüli tevé
kenységek összeredményeként valósulhat meg és — legyünk
őszinték — pillanatnyilag csak nagyon kis mértékben. Az
egyetlen nemzetközi szervezet, amelynek égisze alatt 1925-ben
meg is kezdődött a világpolgári nevelés előkészítése, a Nép
szövetség, annyira gyengének bizonyult a hatalmi érdekekkel
szemben, hogy most már, presztízse vesztetten, kultúrális miszszióját sem tudja betölteni többé. így a League of Nations Union
fiatalkorú szervezetei, melyek sok középiskolában megvannak,
nem sok eredményt érnek el. S. H. Bailey állítja a középiskolai
tanárokról, hogy mind megegyeznek a világpolgári nevelésnek
a meglévő tananyagba való beillesztésében. [Yearbook, 569.] Még
mindig igen sok jelét láthatjuk a nemzetközi egyetértésnek: a
világposta szervezete ma is kifogástalanul működik, a közleke
dési vállalatok együttműködése megvan, a rádióügyeket világ
egységbe foglalták a különböző konferenciák; a Vöröskereszt
tevékenysége ma sincsen országhatárokhoz kötve és főleg az
igazi tudomány és az igazi művészet világszerte összehozza az
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embereket. íg y hát az angol nevelésnek igenis van anyaga, me
lyen a nemzetközi egyetértést és annak hasznosságát demon
strálhatja, hogy közelebb hozza az angol fiút más népek gyer
mekeihez. Azonban itt is, mint az álla.mpolgári nevelésnél, min
dennél sokkal fontosabbak az órarenden kívüli elfoglaltságok.
Á legnagyobb tevékenységet mindenesetre a cserkészmoz
galom mutatja fel, (amint azt ipár említettük, V ili. fej.) amely
állandóan hangsúlyozza a világtestvériséget, Angliától Sziámig
ugyanazokat a törvényeket, ugyanazokat az ideálokat követi
és egységes állásponton van a politika, a vallási problémák és
a militárizmus iránt. A diákcserkész résztvesz a jamboree-kon,
és egyéb nemzetközi találkozásokon; barátokat szerez idegen
országok fiai között és megismeri jótulajdonságaikat. Esetleg
pályázik a World Friendship Badge-re is, egyszóval a.világbarátság gondolatával együtt nő fel. [Webb, 3—48.] Ma ugyan
éppen azokban az országokban nincsen cserkészet, amelyekkel
elsősorban szükséges volna a kapcsolat felvétele, a totalitárius
államokban. De azért ezeknek az államoknak az ifjúsága sem
marad ismeretlen az angol diák előtt; gondoskodik róla a nem
zetközi levelezés és a diákcserék.
A nemzetközi levelezés tipikus angolszász nevelőeszköz,
tipikus már abban is, hogy teljesen nemhivatalos szervezetek
kezében van. Sven Knudsen indította el az amerikai Open Road
fór Boys-h&n, és utána átvették elsősorban az angol Scout és
Scouter, utánuk pedig sok diákújság és pár enthuziaszta diák
barát. Mindmáig nem történt semmi, hogy intézményesítsék a
dolgot: egy aberdeeni iskoláról hallottunk, mely mint iskola le
velez egy budapesti gimnáziummal, egyébként az angol fiú in
kább csak újságjából szerez magának levelező pajtásokat. így
is elég.gyakori a mélyebb barátság kifejlődése a levélváltók
között.
A diákcsere évről-évre nagyobb méreteket ölt és különös
érdekessége, hogy legtöbb csere éppen német-angol relációban
történik. Nemrégiben olvastunk pl. egv angol diákcsoportról,,
mely éppen a húsvéti szünetet töltötte a Rajnavidéken, városrólvárosra utazva, mint az egves gimnáziumok vendégei. Nyilván
való, hogy a diákcsere teljesen független a politikai konstellá
cióktól és azt a reményt kelti az angol nevelőkben, hogy a jö 
vendő nemzedékek nagyobb megértéssel fognak egymás felé
közeledni. [Dr. P. Gurrey, University of London, szíves szó
beli közlése.] Azonban a nagyobb átütő erő érdekében kívána
tos volna a csereakció központi, állami megszervezése.
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Életrajz.
Berg Pál Budapesten született, 1912. év március hó 8.-án.
Elemi és középiskolai tanulmányait jeles eredménnyel végezte
el. Érettségi vizsgálatot tett 1930. év június hó 14.-én, jeles
eredménnyel. A középiskolai tanulmányi versenyen történelem
ből indult és második helyen nyert dicséretet. Belépett a buda
pesti kir. magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem hallgatóinak
sorába és német-angol szakcsoportú tanári előtanulmányokat
folytatott. A Báró .Eötvös József-Collégium ösztöndíjas tagja
lett és dicséretes eredménnyel tette le egyetemi és tanárképző
intézeti vizsgáit. A z 1934—35.-ös tanévben a budapesti III. kér.
áll. Árpád-gimnáziumban volt gyakorló tanár és 1935. év május
hó 24.-én tanári oklevelet szerzett. Ugyanez év szeptemberében
a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur a makói állami
gimnáziumhoz osztotta be óraadó tanári szolgálattételre. Azóta
itt működik. Tanári munkáján felül érdeklődik általános pe
dagógiai és különösen methodikai kérdések iránt. Előadásokat
tartott a Magyar Nevelők Egyesületében, szülői összejövetele
ken és egyebütt. Cikkei jelentek meg a Nevelésügyi Szemlében.
Emellett állandó kapcsolatban áll az ifjúsággal, nemcsak mint
tanár, hanem mint cserkés.ztiszt és sportember is.
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