
Szebb élet felé

Írta:

Reiner Ferenc

Budapest, 1937



Minden jog fenntartva.
Felelős kiadó: Reiner Ferenc.

Szalay Sándor könyvnyomdája
Budapest, VIII. kerület, Kender-utca 39.



Az ezmények.
Eszményekről beszélünk, midőn fejlődésünk

számára irányt, formát találtunk. Midőn képletekbe
tömörítjük összes boldogság utáni vágyakozásain-
kat. Az emberi szellemnek ez a kiváltságos tulaj-
donsága, hogy magasabbrendű szellemi és életfor-
mák sorozatát alkotja, tragikus küzdelmet s örök
sóvárgást eredményez. Az eszmények intenzitása
egyenes arányban áll azzal a szellemi, akaratbeli és
erkölcsi tehetetlenséggel, mely önmagát áttörni
akarja a szenvedések periódusaiban, midőn az em-
ber különösen reádöbben kicsinysége tudatára, a
halmozódó szenvedések súlya alatt. Az eszmények
ily módon részben praktikus jellegűek, megfele-
lően az életösztön elkeseredett kitörésének s he-
donistikus színezetűek, részben aestetikai, vallási
s metafizikai jellegűek, egy külön, a való élettől
eibástyázott világ alkotásának tendentiájával, as-
ketikus aláfestéssel. Az eszmények ezen két faj-
tája párhuzamosan halad s lebeg az emberi szen-
vedések felett. Az emberi fejlődés és az ezzel
járó átalakulás, mintegy menekülés az ősi ösztö-
nöktől, melyek az örökös harcok fáklyavivői, s
egyben egy ezekből származó állandó s növekvő
félelem magvetői. A harci készség nem egy primär
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adottság, mely mint megoldás és eszköz, a lét-
fenntartási küzdelemben természetes előny s e
keretben elsődleges spontán lelki megnyilvánulás.
Az öntudattal fellépő kezdeti szemléletek lassan
világosodnak s képezik ki magukból az építő el-
veket, a gyakorlati megoldásokat a létfenntartás
érdekében, a kényszerű igen heves iramban fel-
lépő szükségletekkel szemben. így az aránylag
lassan fejlődő szellemiség, a tehetetlenség nyo-
masztó érzésével tölti meg az egyént, mely végül
kirobbanáshoz, harchoz vezet. Az ember ily módon
ébred szellemi csekélysége tudatára s az erősza-
kosan, gyorsan fellépő szükségletekkel szemben
aránylag lassan fejlődő szellemiség kénytelen a
harcba menekülni s kompenzálnia önmagát. így a
szellemi erőlködésből a lust princip alapján a
neki könnyebb szellemi fekvésű harcba bocsájt-
kozik s ugyanezen lust princip alapján az egyén,
félti harcokban életét, jó érzését, épségét s a köz-
ben kialakult kényelem és nyugalom érzetének is
biztos talajt iparkodva teremteni, visszafordul a
kombináló, elmélkedő, lassan, de rendszeresen
haladó szellemiséghez.

Megtörten pihenni, de lázas türelmetlenséggel.
S az üldözött, nyugalomra, pompás uralkodó

erőkre, harmóniára, szépségre, nagy öntudatra és
hitre éhező vágyak, egyéniségükre szabott gondo-
lat világot nyitnak, az örökké való fogalmát meg-
ragadva, legtökéletesebb biztonság érzetéért. Ez a
gondolatvilág a nagy eszmények  világa. Az esz-
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mények két fajtáját látjuk hullámzani az ideális
értékeket, majd a praktikus értékeket, magukba
foglaló eszményeket. A praktikus eszmények cél
és logikai irányzattal mérséklőleg hatnak az em-
ber durva harci ösztönére, de mégis vezetik őket.
A praktikus eszményeket a mérsékelt harc, az
ideális eszményeket fokozott elmélyedés jellemzi.
Az ideális eszményeket is kísérheti harcias por-
felhő, de ez csak a tömegek fokozott elmélyedésre
való képtelensége alapján jöhet létre, midőn idő-
szerűtlenül, gyorsan, a nagy eszményeket meg-
torzítva, utilistikus alapon a valóságba kényszerí-
teni akarják, mereven, a fanatizmus olajával meg-
kenve. Lassan kivilágosodik előttünk a kép s félős
borzalommal látjuk a tragikus, a nagyot akaró, har-
cias és egyben lusta, a szentségre néző, közben
véres, az önző munkától bütyköskezű embert. Saj-
nos, a nagy, ideális eszmények csak gyönyörű ké-
pek, melyeket élvezzük, mint a mézédes szörpöt.
Üres óráinkban, mint szépségjelenségekhez, hoz-
zájuk kúszunk, simogatjuk s makacsul körülölel-
jük őket, félő óvatossággal, nehogy a piszkos
földre, a reális életbe belepottyanjanak, örökké-
valóak, mert nem akarjuk őket megvalósítani.
Hiányzik a kellő elmélyedés, pregnánsan kifejezve:
a türelem. Alighogy belekezdünk az életrekelté-
sébe, alattunk durva hang hívogat, a brutális, az
izzadó élet. Olykor egy-egy darabka eszményt le-
cipelünk, de csak olykor... s igyekszünk el-
hagyni, mert igen nehezek a földön. Legközelebb
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megint felkeressük őket, majd tőlük újra lebotor-
kálunk s kezdődik előlről a körforgás.

Eszmény és kultúra.

Minden kultúra az ideális, nagy, örök eszmé-
nyek finom torzulata. Az emberi vágyak és a meg-
valósítás lehetőségei között, határtalan jövővel lük-
tet az emberi lélek. Minden korszak annyira aktív,
amilyen szögbe csavarodik az örök, nagy eszmé-
nyektől. Az aktivitás a tömegek számára könnyeb-
ben elviselhető, mint az ideális események igé-
nyelte passivitás, ez esetben önmegtagadás. A nagy,
örök eszmények sehogysem találják meg a con-
tactust a hevesen élő realitásokkal, annak dacára,
hogy a lelkek vágyakoznak reá s mint célt ün-
neplik. A kultúra magába foglalja a célt, a leg-
magasabbrendű, időtálló, örök eszményeket s az
utánuk való szomorú vágyakozást, továbbá, mert
ezek a nagy eszmények oly elérhetetlen. messze
vannak, kárpótlásul a kultúra hasonló, de hamisí-
tott, finomkodó eszményeket produkál, azzal az
önámítással, hogy a gyakorlatban rugalmasabbak.
Ezek az eszménypótlékok, finom magyarázatok,
főleg erkölcsi téren, hogy a véges, a korszakokba
tömörített élet, az időtálló, örök eszmények alap-
ján a végtelen távlatában megbocsájthatók, hiszen
önmaguk reformján keresztül, az örök, a végtelen
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felé tendálnak. De a folytonos önreformok a vég-
telen irányában kizárják az egészbetömörülés s
állandóság lehetőségét. Ezek az ideális eszmények
pótlékai általában a tettek után, nem a tettek
előtt válnak kontemplativ jelenséggé. Az ima vá-
gyával leheli életre a nagyért nem szívesen le-
mondó álszent emberi kényelemszeretet. Mindazon
lelki adottságokat, melyek a hamisítatlan örök
eszményeket létrehozták, az áleszmények, a nagy
eszmények pótlékai, mint dinamikus erőmmennyi-
séget, mint tömörítő, pusztán erőuralmi actiokört,
abstrahálják s nem engedik differenciálódni, tar-
talmi vázlatokká kiterjedni. így az örök eszmények
égise alatt azok pótlékai hatalmi törekvéseket
takarnak, önmagukat áltatva, az ember történel-
mét s korszakokat alkotva. Továbbá az örökös
harcokon keresztül akarják megvalósítani az örök
esfmények lényegét, az örök élő s boldogító nyu-
galmat, amely ily módon egy értelmi ellentmon-
dás ahelyett, hogy az örök eszmények alapján ki-
küszöbölnék a harcot. Végül az ideális eszmények
pótlékai, a praktikus törekvésekben rejlő, az
aránytalan nagyfokú egoizmust, mely alapjában
teher, nem irrationalisnak, inkább anestetikusnak
akarják a tudatba beállítani, midőn az örök esz-
ményeket csak látszólag elfogadják. Ezeket a ge-
niális sofismákat nevezik a korszellem uralkodó
magasabbrendű eszményeinek, melyek változnak,
melyek alól korszakonkint könnyű kibújni, mely
alatt, mint keménybőrú lelkiismeret árnyékában,
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szabadon tombolhat a kényelmesebb, de időnkint
menekülésre késztető állati, brutális jelleg. Végül
a kultúra magába foglalja a praktikus eszménye-
ket, az életösztön zord természetes kicsapódásait
Ezeket is a magasabbrendűség látszatával biró ál-
eszmények fűtik, a pillanatnyi vagy időszerű, a
létfenntartási vagy hedonista célok megvalósítása
érdekében, rationális módon mérsékelt egoizmus-
sal. Mint előbb említettem, a mérsékelt, jobban
mondva okos harc jellemzi őket. A praktikus esz-
mények a magasabbrendű eszményalkotás lélek-
tani előmunkálatainak, működésének lezajlása után,
a közvetlen előnyöket elvváltoztatások alapján
keresik, míg végül megszerzik az e tevékenysé-
gekhez szükséges működési formákat, képleteket.
A praktikus eszmények hátterében lappangó, őket
inspiráló, nehezen szublimálható ösztönök azok,
amik öröknek mondhatók, de elveik, képleteik,
gondolati fogalmazásuk változók. Az egyes kul-
túrák nem annyira nagyok és emelkedettek, in-
kább szellemesek és aestetikailag kápráztatók.

Szociális érzés.

A kultúra egy állandó, disharmonikus inga-
dozás, epekedés s ökölbeszoruló, vérző akarat,
önmaga megváltásáért. Ezen mérgezett állapot
egyetlen komoly antitoxinja, melyet a kultúra szer-
vezete kitermelt magából, a sociális  érzés. Ez is
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az emberi gyengeség érzetéből fakad azzal az
irányzattal, hogy az egyénnek az egoizmusa, a
sokasággal való kapcsolatában, a többi ember sor-
tüzet elkerülve, bántatlanul elhelyezkedik s ily
mócon, a világegyetembe ékelt kicsinysége tuda-
tára reáeszmélt ember fajtájában sorsáért vagy
sorsa ellen küzdhet. A sociális érzés híd, mely a
nagy eszmények végtelen és örök volta s az em-
beri élet végességét igen érző ember között hú-
zódik. A sociális érzés alkotó és kiegyenlítő je-
lenség. A sociális érzésben minden emberi tehe-
tetlenség s az ebből származó kicsinységérzet s
nyomasztó felelősségtudat elmerül, hogy helyet
adjon önmaga számára egy magasabbrendű érték-
tudatnak, hogy őrajta keresztül átteszi egy sors-
közösségre, az emberi fajtára, a harcot a parányi
ember és a gygási világegyetem, közt. A sociális
érzésben az egyén megézi, hogy az őröli es^rnér
nyékhez igényelt, több-kevesebb önmegtagadást
megosztja embertársaival s így könnyebb és sza-
badabb lesz. Hogy mindazon lélektani gyengeség,
mely az örök eszményekre vágyó embert eltéríti
azok megvalósításától, bekerülve az emberi kö-
zösség produkálta sociális érzés gyűjtőmedencé-
jébe, a közösség által védekezőleg kifejtett ellen-
támadás, az egyén előbb említett lélektani gyen-
geségét leigázza s így az egyén tudattalanul úgy
érzi, hogy csak ez az erőszak válthatja meg őt
attól a pusztulni nem akaró alacsonyrendűségtől,
lelki kerékkötőjétől, mely nem engedi a földi pa-
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radicsomot, a nagy eszmék megvalósítását a gya-
korlatba átmenni. A sociális érzés az ész nagy-
szerű villanásait részben kisajátítani igyekszik,
mert az érték a magányban csak egy hideg, szo-
morú forma. A sociális érzés meghagyja és egyen-
geti az egyéniség fejlődését, hogy virágjában ki-
sajátíthassa. Az egyéni érdeket finom eljárással
az érdekszerűség fogalmává alakítja s az eiróeri-
ségre reánehezedő élet, létezés kényszerrel szem-
ben az emberiség egoismusa (nem úgy, miat az
egyén, mely túlzásra inkább hajlamos) nem zár-
hatja ki a nagy, örök eszmények felé történő
komoly kapcsolódás törekvését. Végül a sosialiä
érzés tükre megmutatja a torzképet is. Mind a
közösség idegrendszere sok erejét áhító kicsiny
emberi lény, kétségbeesett lelkierő tömörülése
egy sűrű erőforrás, melynek formája önmaga, mely
ha formát kivan, csak az erőt mintázza s így kény-
telen önmagába visszatérni. Mozgását a szellemi-
ség adja, örök törvényszerűség alapján. Erkölcse,
kiterjedése, szépsége, hogy az örök végtelen felé
tekint. Vitalitása, hogy túl akarja élni önmagát.
Ellentmondást nem ismer, hajthatatlan és konok,
mint az olyan erő, mely sok, de végül egy végső,
kétségbeesett, utolsó emberi kísérlet sikeres ered-
ménye avatott hatalommá s annyira ragaszkodik
a nagy, örök eszményekhez, hogy nem igen tud-
juk eldönteni, hogy azok szülei vagy testvérei.
Minden pedagógia legkomolyabb támpontjai. Örök,
nagy eszmények, sociális  érzés,  egyéniség s az
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életösztön természetes  kicsapódásai  a praktikus
eszmények.

Pedagógiai célkitűzés
és az örök eszmények

A pedagógia célja, hogy eszményekhez ve-
zessen s módszeresen, azok gyakorlásához szük-
séges szellemi erőket kiképezze, az egyént alakító
befolyásokat s hatásokat, a szellemi és lelki rend
elhelyezkedésében igazságokká, elvekké összegez-
ve, tartalommá formálja, a világnézet keretében,
az egyén érvényesülési, boldogság, életbölcseleti
és sociális vágyainak harmonikus s célirányos mű-
ködtetésével. A szellemi irányzatokat nem a pe-
dagógia termeli ki, csak követi őket, hogy peda-
gógiailag vezetett s szellemileg kialakult egyén előtt
új életlehetőségek s szépségek nyíljanak. A nagy
eszmények, mint cél a pedagógia előtt lebegnek
s a sikeres pedagógia, alapjában véve, praktikus,
tendentiával a nagy eszményekbe való beleélést
a gyakorlati élet keretében szorgalmazza. Minden
lélektani és értelmi hatás az egyén sajátságos
filozófiájának kialakulásában közreműködik. Min-
den egyénbe foglaltatik sajátos filozófiája akár
tudattalanul vagy tudatosan törekszik filozófiájára,
azzal a világos célkitűzéssel, hogy filozófiáján ke-
resztül megtalálja élete  értelmét és  célját, vagy
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ha a tudatosság fényéig nem tolakszik az egyén
sajátos életét egybefoglaló filozófiai felismerés,
úgy tudattalanul az ösztönök, érzelmek s pilla-
natnyi praktikus előnyöket megragadó gondolatok
hullámverésében sodródva, az ez által eredmé-
nyezett folytonos tettrevágyás s tettek symbolizál-
ják az élet értelmét és célját befejezetten, egé-
szen, a fejlődés lehetősége nélkül. Ez esetben az
élet értelme és célja az élet mint rendszer, az
élet létezése egyértelmű önmaga szellemi fogal-
mazásával s az egyén így készenkapott filozófiá-
ján keresztül, inkább erő, mint szellemi jelenség,
bevonul az élet dynamikájába s kedvező helyzet-
változtatásokra törekszik. Minden egyén alakítható
a nagy örök eszmények irányában, ha a pedagó-
gia képes arra, hogy az örök, nagy eszményeket
az egyén számára mint praktikus jelenségeket is
beállítsa. Nem megvalósíthatatlan teljesítmény.
Annak dacára, hogy a pedagógia jellemnevelési s
egyéb fejezete gyakorlatilag is ápolja ezt a törek-
vést, mégis az iskolapadokat elhagyott generatiok
nem éppen elegánsan igyekeznek osztály- s gaz-
dasági helyzetüket megjavítani vagy uralmon tar-
tani. A nagy ideálok jóindulatúlag lemosolygott
kedves iskolai emlékké válnak, habár tudattalanul
vágyakoznak reá. Az élet az más, mondogatják s
ebben a fanyar mondatban eltemetik a legneme-
sebb értékeket. A pedagógia a nagy eszményeket
a költészet hófödte csúcsaira, vagy napfényben
csillogó, színpompás mezőkre hurcolta. Olyan  égi
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magasságokba cipelte, hogy a szívek megremeg-
tek, a szemek elkápráztak a messzeségtől. Ele-
fántcsont-tornyokba, szentélyekbe zárták s anda-
lító csevegéseken keresztül akarták belopni az
ifjúság szívét, a zárt márványajtókon keresztül.
A pedagógia nem merte dörgedelmesen hangoz-
tatni, hogy a nagy eszmények gyakorlati szem-
pontból sokkal értékesebbek, mint a leplezetlen,,
durva harcmodor. Az életvitellel kapcsolatos bol-
dogság szempontjából az egyénnek mindegy, hogy
milyen (természetes formákba s erkölcsi keretbe
szorítva) eszközökkel éri el sikereit. A gyermek,
a serdülő, a fenséges, nagy szólamokat misztikum-
mal, bámulattal, félős hidegséggel, tiszteletteljesen
iogadja, de az előtte állandóan hangoztatott va-
rázsigét, hogy a jóságon, nemességen, megértésen
stb. keresztül, a legközelebbi kicsiny, közönséges
praktikus célokat is könnyebb elérni, mint az ál-
lati harci vágy raffinalt forgatásával, ezt egészsé-
ges egoizmusával szívesen hallgatja s bevési lel-
kébe. Érzékeny lelkek szerint profanisálom a nagy
eszményeket. A nagy eszmények nemcsak aeste-
tikai kellemességek, hanem szomorú emberi vá-
gyakozások, menekülés a durva, ősi ösztönök
nyomása alól s gyakorlata, hogy a közönséges
ösztönöket az élet feladata feladataiban ne en-
gedje az állandó gyakorlatban megerősödni, ellen-
kezőleg, belopja magát az élet gyakorlati terüle-
teire s ott fokozatosan finomító hatást gyakorol-
jon. Az egyént érintő hatások lélektani feldolgo-
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zása, a szellemi és lelki adottságok mennyiségi és
minőségi kereteiben teljesedik. A mennyiséget az
állandó gyakorlat megtartja és fejleszti, a minő-
séget az ember sajátos, tudattalan vagy részben
tudatos filozófiája hangsúlyozza. Az ember szelle-
miségét kívülről annyi hatás érintheti, amennyit
létezésének rendszertani fogalmából következve,
belülről feldolgozni képes s a szellemiség minő-
ségi alakulását is ez a körülmény határozza meg.
Tehát mindaz, ami szellemiségünket foglalkoztatja,
legtágabb értelemben, mondjuk: metafizikai érte-
lemben, a létezés rendszertani fogalmából követ-
keztetve, bátran praktikus öncélúnak tekinthető,
hisz még a legelvontabb megismerés is, a létezést
önmagát vizsgálva, továbbá a létezés és az egyén
közötti kapcsolatát vizsgálva, ha gondolatilag is,
a létezést akarja kimeríteni, hogy a létezést mi-
nél nagyobb kiterjedésnek s értelmi egésznek köz-
pontilag átérezzük s így életösztönünk egy örök-
kévaló rendszerrel kerüljön, öntudatlanul, kapcso-
latba, így életösztönünk fokozódik s ez adja en-
nek azt a jellegét, hogy nem akar megbarátkozni
az elmúlással s természetesnek s igazságnak érzi
magát, mint a létezés örök rendszerének folyto-
nos részecskéjét. így tehát az ember szellemisége
hajlandó praktikusnak felfogni s felhasználni min-
den elvont, látszólag gyakorlatiatlan jelenséget az
életösztön szempontjából. A leghatásosabb mód-
szer, mely az emberi szellem ezen beállítottságá-
hoz elvezet, a pedagógiai célkitűzés, hogy ne any-
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nyira filozófia-történetét oktassa, hanem a filozófia
elmélyedésre való készségét erősítse. A filozófia
még egyetlen embert sem tett életképtelenné, mint
azt a gondolkodástól irtózó filiszter-koponyák vi-
lággá kürtölik. Előfordul, hogy alapjában véve élet-
képtelen ember a bölcselethez fordul, de ez nem
jelenti, hogy a bölcselet tette életképtelenné. A
filozófiai elmélyedés a legközvetlenebb kapcsolat-
ban áll az életösztönnel s bizonyos fokig annak
következménye. Mint fentebb említettem, az egyén
szellemi tartalmának minőségét az öröklési ténye-
zőkön fölül sokkal jobban meghatározza tudatos
vagy tudattalan filozófiája. A filozofáló szellemi
erő, átfogó, összevonó szellemi tevékenység, mely
a magasabb shintesisben a megismert lényeg ré-
szeit hajlandó egyenlőnek tekinteni s ezen az ala-
pon, a nagy örök eszmények, mint elvont gondo-
latok s a közvetlen gyakorlati célokat szolgáló
gondolatok, mint egyenlő jelenségek, minőségi
különbözet nélkül foghatók fel. Az egyén sajátos filo-
zófiája pedig, hogy sorsában, életkörülményeiben
mennyiben törekedhetik erre, mennyi a mozgási
köre, mennyire haladhat ezen természetes filozó-
fiai elindulásában, hol akad meg ideiglenesen és.
véglegesen.
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Gyakorlati elgondolások.

A filozófiai elmélyedésre való készséget ho-
gyan fejlessze a pedagógus? Minden ismeretet az
ismeretlennel hozzon kapcsolatba. Az egyes tudo-
mányos tételek ismertetésével párhuzamosan so-
rakoztassa fel mindazon problémákat, amelyek a
tudomány jelenlegi állapota szerint még megol-
datlanok, de egyben a legközelebbi tudományos
célok. Az „Igazságok“ értelmezésével kapcsolat-
ban a pedagógus hangsúlyozza, azonnal és állan-
dóan az ember, az egyetemes célok és a megis-
merés közötti összefüggéseket. A nevelő juttessa
növendékét bizonyos sikerekhez s utána megtár-
gyalja a sikerhez vezető indító okokat s szellemi
és lelki összetevőket. Ezekből abstrahálja az ál-
landó „emberi“ jelleget s momentumokat, s meg-
állapítja az „emberi“ célkitűzéseket. A mulandó,
hamar lezajló hangulati jelleget, az idő fogalmá-
ban feloldja. Az ismeretlen fogalmát a pedagógus
érzékeltesse rajzon, zenén, költői elbeszéléseken
keresztül, egyben meghatározza, hogy az ismeret-
len, mint fogalom, egy szellemi forma, mely az
ismeretlen mögött lakozó lényeget ez idő szerint
nem engedi láttatni. Így a nevelő időről időre ki-
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kérdezi növendékét, milyen titkokat lát maga kö-
rül s a növendék értelmezze, milyen célt, igazsá-
gokat s jelentőséget tulajdonít ezeknek. A titkokra
sorozatosan reábukkanó növendék mindenre ma-
gyarázatot ad, a padagogus szívesen hallgatja, jó-
indulatúlag biztatja, de nem fogadja el végérvé-
nyesen, csak jelzi, hogy a növendék megközelíti
a rejtélyt s ez a módszer addig folytatódik, mig
a növendék önmagától reábukkan az időtálló,
nagy, örök eszményekre. Továbbá a pedagógus
növendékeit két csoportra ossza rövid időre. Az
egyik számára írjon egy mesét vagy elbeszélést,
amely olyan emberek együtteséről szól, kik a
nagy, örök eszmények alapján élnek. A csoport-
nak felolvassa s egyben indítványt tesz számára:
meg tudja-e valósítani a csoport az elbeszélésben
megrajzolt ideális emberi közösséget, ha színpad-
szerűén is, rövid időre. A kísérlet elmultával a
csoport minden tagja beszámol élményeiről, gon-
dolatairól. A másik csoport tagjai ezt a próbát
figyelik s a figyelés közben kialakult nézeteiket,
élményeiket, gondolataikat köteles beszámolókban
nyilvánítják. Az első csoport próbaidejének végez-
tével a második, eddig csupán figyelő csoport lép
aktivitásba, s megvalósítja az első csoport ideális
emberi közösséget jelképező kísérletet. így prak-
tikum és nagy eszmények egybeolvadnak. A pe-
dagógus a gyermek minden praktikus megmozdu-
lását figyelemmel kíséri s felszólítja növendékét,
hogy összegezze praktikus céljait s ugyanakkor a
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nagy eszmények sorozatát, mint emberi célokat.
Az egyes praktikus célokat az ideális eszmények
skálájának valamelyikével kösse össze. A növen-
dék egy darabig ily módon élve, cselekedve, kö-
telezően leírja eközben keletkezett gondolatait s
lelkiállapotát addig, míg összes praktikus céljait,
a nagy eszmények skálájának mindegyik tagjával,
össze nem kötötte. Továbbá, a gyermek minden
sikere alkalmából a nevelő megkérdezi őt, hogy
csak ezért a sikerért él? Vagy másért is? A pe-
dagógus felsorakoztatja növendékeivel annak szám-
talan élményét. Megkérdezi tőle, mi következhe-
tik ezután? A növendék élettapasztalata, ember- s
világismerete alapján következtetve látja a világ
és a közötte élő kapcsolatot. A pedagógus, midőn
a növendék újabb, komoly ismeretekhez jut, fel-
szólítja, mi a véleménye ez újabb ismeretekben
rejlő igazságok múlandósága felől s milyen mó-
dozatot, segítő elveket tudna elképzelni, hogy vál-
tozatlan, állandó, örök maradjon. Az intuíció gya-
korlását is vegye programmjába a pedagógus.
Kissé bonyolult problémákba vezesse be növen-
dékét s alapvető, de nem részletesebb vagy rész-
ben kidolgozott, a problémához vezető ismerete-
ket nyújtson. A növendék ilyen módon egyénisége
alapján igyekezzen megoldani a problémát. Végül,
az életbölcseleti hajlandóság kiképzését elősegíti
a pedagógus, ha az élet értelmének és céljának
időnkinti meghatározását elvárja növendékétől.
Természetesen a növendék saját életéből,  érde-
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keiből kiindulva, annyiban fog általános megálla-
pításokhoz jutni, amennyi akadályt lát felmerülni
életvitelében s ezt a körülményt könnyebben
akarja áthidalni, midőn életbölcseleti fogalmakkal
helyettesíti az életében erőteljesen kidomborodó
reális akadályokat.




