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OLVASÓINKHOZ.
ßjr

A «Magyar Pædagogiai Társasági), mely más alakban már 
év ej el ezelőtt szolgálatában állott a magyar oktatásügynek, újon
nan, j szervezettel megalakulván, programmjához híven működé
sének egyik legfontosabb teréül oly folyóirat kiadását határozta el, 
mely egyrészt a társaság munkásságának is hű tükre legyen, más
részt hazánk nevelés- és oktatásügyének előmozdításán fáradozva 
és ez ügy minden munkására számítva mentöl szélesebb körre has
son s főkép, hogy mindazokat egyesítse, kik nevelésünk ügyének 
fejlesztését szívükön hordják.

Tanügyi szaklapoknak, istennek hála, már nem vagyunk szű
kében s ha csupán csak azoknak a számát akarnék egygyel sza
porítani, még nem követelhetnők magunknak a létjogot. Azonban 
meglevő tanügyi lapjaink nem tesznek, de nem is tehetnek eleget 
minden szükségletünknek. Magával a pœdagogiâval pl. ha foglal
koznak is, inkább csak egyes specialis kérdések keretében foglal
koznak, mintsem magukkal a pædagogiai elvekkel, a hazai pædago- 
gia történetével s a tanítás módszerével. Tanügyi folyóirataink 
továbbá jobbadán csak egy-egy iskola-nemnek a képviselői s bár 
vannak köztük olyanok, a melyek más iskola-nemnek érdekeit is 
szem előtt tartják, ezt inkább a tanügyi administratio, tanári állás 
stb. szempontjából teszik, mint magának a pædagogiânak minden 
iskola-nemre kiterjedő s ép azért mindeniktől független művelése 
végett. A «Magyar Pædagogia» mindenekelőtt a pædagogiai tudo
mányágak művelését tűzte ki feladatául s az általános érvényű 
pædagogiai eszméknek orgánuma kíván lenni. Megvan saját folyó
iratuk a népiskolai tanítóknak, a tanítóképzői, polgári iskolai, 
középiskolai stb. tanároknak, de mindeddig nem volt oly lap, mely 
a nevelésügy munkásait egyesítse, őket egymással megismertesse, 
élénkké tegye köztük az összetartozás érzetét, a közös czél tudatát 
s lehetővé tegye egymásnak megértését, méltánylását. Tanügyünk
nek egyik nagy hiányossága, hogy a népiskolát a középiskolától, 
ezt az egyetemtől át nem hidalt nagy ür választja el, s midőn itt 
vagy ott bajok mutatkoznak, egyik a másikra hárítja a felelősséget,

Magyar Pædagogia, I, 1 .2 . 1



2 OLVASÓINKHOZ.

s arra nem gondolnak, mikép kellene közös megértés és közös 
megállapodás útján gyökeresen orvosolni a bajokat. Nem veszünk 
tudomást egymás működéséről, nem okulunk egymás tanulságai
ból. A munkafelosztás, bármily üdvös különben, irodalmunkban 
szétziláló szerepet folytat. Pedig talán senki sem fogja tagadni, 
hogy csak akkor virágozhatik tanügyünk, ha egész testén egy lélek 
ömlik át. Mily üdvös az, ha egyik iskola-nem a másikkal való 
összetartozását érzi, ha az együttműködést, egymás munkájának 
ismerését és méltánylását hivatásával járó feladatnak tekinti, kiváló 
példája Németország, hol a pædagogiai munkásság terén egyenesen 
a népiskolától tanul a középiskola s több helyt meg is kivánják a 
középiskolai tanártól, hogy gyakorlati kiképzésében az elemi iskolai 
tanításnak is helye legyen.

A «Magyar Pædagogia» közös tere akar lenni a pædagogia 
gyakorlati és elméleti munkásainak; nyílt mezeje a vélemények 
szabad nyilvánításának és higgadt megvitatásának. De azért nem 
fog a tisztán pædagogiai kérdésekre szorítkozni. Folytonos figye
lemmel akarja kisérni oktatásügyünk minden ágát ; foglalkozni fog 
a tanügyi politika és administratio kérdéseivel, s kivált amaz esz
mékkel, melyek iskolai ügyünk jelenlegi reformtörekvéseiben nyil
vánulnak ; ilj-enek : az egységes középiskola terve, a tanárképzés 
reformja, a testi nevelés ügye, kisdedóvás, internatus, nőnevelés 
kérdései stb. Figyelemmel fogja kisérni a hazai és külföldi tanügyi 
mozgalmakat, s ezek felől rendszeresen tájékoztatni fogja az olva
sót. Ismertetéseket közöl a szakbavágó, nevezetesebb külföldi és 
hazai művekről és folyóhatokról. Kiváló gondot fordít közoktatás- 
ügyünk történetére és jelen állapotára. Közli az általánosabb 
érdekű administrationalis dolgokat és tudósításokat ad a pæda
gogiai társaság üléseiről, munkásságáról. Végre abban a szeren
csés helyzetben lesz, hogy a közoktatásügyi tanács működéséről is 
hű képet rajzolhat és tanácskozásainak általános érdekű részleteit 
közölheti.

Hogy mind e czélját megvalósíthassa folyóiratunk, számít 
hazai nevelés- és oktatásügyünk minden munkásának anyagi és 
szellemi támogatására. Az alulírott szerkesztő pedig nagyon kér 
minden egyes érdeklődőt, legyenek rajta, hogy a tettekben nyil
vánuló érdeklődésnek mentői több hívet szerezzenek.

Budapesten, 1892 márczius Í jén.

Dr. Cseng eri János,
a «Mag ar Pædagogia» felelős szerkesztője.

Budapest, VII. kér. Aréna-út 13.



A KISDEDÓ VÁSÜGY REFORMJA.

ßitka egyértelmű örömmel alkotta meg a magyar törvény
hozó testület épen egy évvel ezelőtt az 1891 : XV. t- ez.-et, mely a 
kisdedóvás ügyének rendezését és állami felügyelet alá vételét el
rendelte. Az összes felszólalók — a nehány separastikus érzelmű szász 
képviselő kivitelével — örömüknek adtak kifejezést, hogy e fontos 
reformmunkával a müveit külföld nagy részét megelőztük, s akadt 
ellenzéki képviselő is, ki a törvényjavaslatot benyűjtó közoktatás- 
ügyi minisztert « honmentő eszméjéért» magasztalta.

Jól tudja mindenki, hogy a törvényhozó testület tagjai nem 
pædagogiai eszmékért lelkesedtek. Majdnem kivétel nélkül mind
annyian — s első sorban a szászok is — a törvény politikai fon
tosságát mérlegelték, azon a nagyon általánosan elterjedt hitet táp
lálván, hogy az állami felügyelet alatt szervezendő kisdedóvó inté
zetek a magyar állam nyelvének s az egységes nemzeti érzületnek 
lesznek melegágyai. Ez a hit bizonyos fokig illusio. A kisded két
ségkívül hamar megtanul bármely nyelven gagyogni társai között, 
de csaknem oly hamar el is feledi azt, ha később nincs alkalma e 
nyelvet gyakorolnia, hiszen még a nemzetiségi vidékeken felállított 
állami iskolák növendékeinek hasonlíthatatlanul nagyobb része is 
elfelejti az iskolában tanult magyar szót. A nemzeti érzelem fejlesz
tésére vonatkozólag még inkább áll ez a megszorítás. Tisztán poli
tikai szempontból tekintve tehát a kérdést, habozás nélkül elmond
hatjuk, hogy a kisdedóvás jelen szervezete csak akkor lehet «hon
mentő tényező», ha utána vagy vele együtt egész sereg más tör
vényes intézkedés fogja támogatni.

Minket azonban nem érdekel közvetlenül a kérdés politikai 
része s a közoktatásügy érdekében megnyugvással vehetjük már 
magában véve azt a tényt is, hogy a kisdedóvásnak eddig csaknem 
kizárólag társadalmi úton ápolt ügye törvény által rendeztetett, 
mely tény első sorban a pædagogiai működésnek biztosítását s leg
alább extensiv irányban való fejlesztését jelzi.

A culturalis fejlődést azonban törvények és rendeletek által 
csak bizonyos fokig lehet siettetni. A közművelődés általános terje
dése s a nemzet vagyonosodása sokkal nagyobb hatásúak e tekin- 
fetben, mint bármely állami gyámkodás. Legeclatansabb példa erre

1+



4 GYÖRGY ALADÁR.

népoktatásügyi törvényünk, melyet immár 24 évvel ezelőtt alkot
tak meg s mindamellett még csak most tanácskoznak azon, hogy 
egyik legfontosabb intézkedését, a tanítók fizetésének csekély ЗОН 
forintnyi minimumra emelését, mi módon lehetne csakugyan teljesen 
érvényesíteni s — hogy még csak egy pár fontosabb részletet emel
jünk ki — még ma is nagy kivétel a tankötelezettek rendszeres évi 
összeírása, nagy kivétel a jól vezetett ismétlő oktatás, a rendes 
10 havi tanítás s népiskoláink ezreiben nagyon, de nagyon messze 
marad a tanítás eredménye attól, a mit a hivatalos tanterv legsze
rényebb mértéke szerint is jogosan megkövetelhetnénk.

Előre jósolható, hogy az 1891 : XV. t. ez. végrehajtásánál is. 
épen úgy, mint a népiskoláknál, évről-évre jelentékeny javulást 
fognak kimutatni, de evek s esetleg évtizedek fognak elmúlni, míg 
a törvény intentiói legalább nagyjából megvalósulnak. Hiszen, hogy 
csak egy példát említsünk fel, a kisdedóvásról szóló törvény bizo
nyos fokig kötelezővé tette a 3—6 éves gyermekeknek nyilvános 
intézetbejáratását, nem psedagogiai okokból, mert hiszen a józan 
pædagogia egyenesen azt követeli, hogy a kis gyermek minél tovább 
maradjon az anya vezetése alatt s a kisdedóvás csak segítségére 
legyen a szülőknek, ott is, ha az szükségesnek látszik, hanem ki
zárólag politikai és administrativ okok következtében. S mi lesz az 
eredmény ? Jelenleg is egy milliót jóval felülhaladó számot kép
viselne az így értelmezett «kisdedóvó kötelesek« száma. Most a kis
dedóvó intézetekben (nagy számokban szólva) az állam, hatóságok 
s társadalom egyesülten mintegy 70,000 kisdedet ápol félmillió fo
rint évi kiadással, melyet részben 2 millió tőkésített vagyon kama
tai fedeznek. Nem szükséges sokat számítanunk s láthatjuk, hogy 
ezen félmillió helyett a törvény fokozottabb követelményeit is tekin
tetbe véve, legalább 8—10 millió évi kiadás volna szükséges, ha a 
törvény betű szerint végrehajtatnék. Ki meri hinni, hogy ez egy
két esztendő alatt meglesz, különösen tekintetbe véve, hogy a szá
mosabb s minden tekintetben fontosabb népiskolákra még most is 
csak 15—16 milliót költünk évenként, habár annak Eötvös lelkesí
tése óta folyvást gyűlő kamatozó vagyona már 50 milliót megha
lad? S hogy illusiónk még jobban lelohadjon, maga a közokta
tásügyi kormány, melynek feladata a kisdedóvás reformját minden 
téren megmozdítani, az 1892 iki költségvetésbe e czélra 45,000 fo
rintot vett fel, oly összeget, mely egy-két kisdedóvó képző intézet
felállítására talán elegendő; de egy nagy országos mozgalom meg
indítására (tekintetbe véve, hogy annak nagy részét régibb kötele
zettségei veszik igénybe) valóban elenyésző csekélység.

A kisdedóvás ügyének tervbe vett reformjánál ezen tapaszta
lat által is megerősített meggyőződésünk szerint tehát nem fekte
tünk túlságos súlyt a törvényre és annak végrehajtására minden 
irányban. Jó hatása meglesz kétségkívül, de hosszas idő s buzgó 
munkálkodás szükséges teljes életbeléptetéséhez.
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Legfontosabb a törvény hatása abban a tekintetben, hogy a 
társadalmi működésnek s a kisdedóvás fejlődésének irányt ad. 
S nekünk ezt illik és kötelességünk kissé nagyobb figyelemben ré
szesíteni.

A kisdedóvás hazánkban kezdetben, midőn azt angol példa 
után, de a continenst nagy részben megelőzve 1817-ben az áldott 
emlékű gr. Brunswik Teréz, Beethoven jegyese, nagy buzgalommal 
meghonosította, tisztán humanisztikus intézmény volt, oly czélzat- 
tal, hogy a szegény sorsú szülők gyermekei, kik a szülők munka
keresete miatt napközben elhagyatottak voltak, kellő védelemben 
részesüljenek. Politikai czélzata az intézménynek épen nem volt. 
Az első «angyalkert»-et,— igy nevezték el a romanticismus korában 
ólt alapítók az intézetet, — magyarul épen semmit sem értő német 
férfiak vezették s később is, midőn a 30-as évek végén e humanisz
tikus mozgalom országos jelleget nyert s oly határozott ellenzéki 
szellemű egyének állanak élére, minők Szentkirályi Mór és Kossuth 
Lajos, a nemzeti propaganda eszméje alig merült fel. De háttérbe 
szorult még a didaktikai elem is. Természetes, hogy az ápolt kis
dedekkel foglalkozni kellett s e czélból meghonosították a gyermek- 
játékokat s Pestalozzi elveinek hatása alatt a szemléltetés didaktikai 
eszközeit is, különös figyelmet fordítva a természetrajzi tárgyak 
mintáinak bemutatására, sőt 1836 óta előbb Tolnán, később Buda
pesten rendes képezdét tartottak fenn az óvók kiképzésére : mind- 
azáltal a humanisztikus eszme folyvást előtérben maradt s a kis
dedóvói nevelés nem fejlődött ki valóságos rendszerré, csakis a 
gyermekjátékok, dalok és a (ma úgynevezett) beszéd- és értelem
gyakorlatoknak többé-kevésbé kizárólag a gyakorlati józan ész se
gítségével eszközölt alkalmazására szorítkozva.

A hatvanas évek vége felé a 49-iki katasztrófa óta hanyatlás
nak vagy legalább pangásnak indúlt kisdedóvás ügye egyszerre új 
lendületet nyert. Az alkotmányos korszak általános tevékenységi 
ösztöne mellett különösen a Németországban Marenholtz-Bülow bá
rónő által ugyanekkor nagy lendületet nyert Fröbel-intézetek meg
honosítása okozta ezt. Az új elemnek három lényeges hatása volt 
kisdedóvás-ügyünkre. Az egyik az, hogy Fröbel didaktikai elvei, 
melyek tudvalevőleg Krause bölcsészeti rendszere alapján a kisded- 
óvás ügyét pædagogiai tudománynyá tették, főkép Szabó Endre ha
tása alatt a kisdedóvó-képző intézetben s általa lassanként a kis
dedóvó intézetekben is gyökeret vertek, bár a régi történetileg 
kifejlődött eljárással sajátságosán összevegyítve, úgy hogy még nap
jainkban is nagy és lényeges különbségek vannak a magyar kisded- 
óvó intézetek s a német Fröbel-iskolák között. A másik igen lénye
ges eredmény volt a nők szereplésének bevonása. Magyarországon 
ugyanis, bár nő kezdte a mozgalmat, a nők még a társadalmi ter
jesztés terén is háttérbe szorultak. A nagy «kisdedóvó intézeteket 
terjesztő egyesület»-ben, mely gr. Festetich elnöklete alatt a képez-
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dét is alapította, még Brunswik Terézt sem vették be a választmányi 
tagok közé, a képezde igazgató tanácsa s tanári kara férfiakból 
állott, sőt a 60-as évek közepéig egyetlen kisdedóvó intézet vezetője 
sem volt nő. Az átalakulás rohamosan történt. 1870-ben már csak
nem kizárólag nők voltak a képezdében я azóta csak kivételesen 
jelentkezett egy-két ifjú is, de a legtöbb még állomást sem kapott, 
pedig nem egy kiváló tehetségű volt közöttük, így pl. Eötvös K. 
Lajos, ki jelenleg Hajdumegye tanfelügyelője A harmadik igen 
fontos hatása volt a Fröbel eszmék meghonosodásának az a körül
mény, hogy a kisdedóvás nemzetiségi politikai jellegét öntudatra 
hozta. Az ok csekély s látszólag véletlen volt. Ronge, a német ka- 
tholikus mozgalom ismert nevű apostola, a 60-as évek közepén 
Budapesten telepedett le s itta  Király-utcza egyik kerti helyiségében 
megalkotta az első Fröbel-iskolát. Sem ő, sem hívei, kik túlnyomó- 
lag budapesti zsidó nők voltak, nem tudtak magyaréi s nem az 
utána következő vezér, König kapitány sem. Igen természetes, hogy 
az általuk tisztán társadalmi úton szervezett intézetekben is német, 
volt a nevelő s oktató nyelv. A régi képezdéből kikerült növendéke
ket nem használhatván, az a buzgó társulat 1869-ben új intézetet 
alapított, mely «Központi Fröbel gyermekkertésznöket képző inté
zet» név alatt ma is fennáll, bár most már teljesen megmagyaroso- 
dott. A régi képezde modern irányú buzgó férfiai, köztük különösen 
a kisdedóvás újabb történetében oly nagy szerepet játszott P. Szath- 
máry Károly, e mozgalom ellenében a magyar nők szövetségét léte
sítették. Sennyey Pálné bárónő elnöklete alatt 1873-ban megalakult 
az új nőegylet, mely csakhamar saját képző intézetet állított fel, 
majd a már nagyrészt initiativ munkára képtelen öreg urak által 
(kik között különösen Ürményi Józzef és Simon Florent voltak a 
legbuzgóbbak) vezetett régi képezdét és egyesületet is csatlakozásra 
kényszerítvén, létrejött a Tisza Kálmánné vezetése alatt ma is mű
ködő nagy országos egyesület. Ronge egyesülete, melynek vezetését 
a 70-es évek közepe óta a nagy tevékenységű Rosenzweig Sajrhir 
Sarolta vette át, fokozatonként s különösen az államsegély meg
nyerése óta megmagyarosodott ugyan, de a küzdelem kiinduló 
pontja, a kisdedóvás ügyének nemzeti missióval felruházása tovább 
is megmaradt az agyakban, annyival inkább, mert az országgyűlé
sen egyes ügybuzgó férfiak, P. Szathmáry Károly, Simonyi Ernő,. 
Madarász József s mások folyvást ezt a jelleget hangsúlyozták.

A hatvanas évek végén alakúit új irányzat változatlanúl 
maradt egész a legújabb időkig, midőn az eredeti humanisztikus 
irányzat ismét előtérbelépett. Nem elvi avagy pædagogiai meggyőző
dés, hanem gyakorlati feltételek teremtették meg azt s igen sajátságo
sán épen azon egyén által, ki a kisdedóvás nemzeti missiója elvének 
főapostola volt. P. Szathmáry Károly, ki mint miniszteri biztos 
éveken át körutazásokat tett új kisdedóvó intézetek felállítása érde
kében, lépten-nyomon tapasztalva az anyagi akadályokat, a múlt
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évtized közepén maga ajánlotta azt a tervet, hogy kisebb helyeken, 
a hol másként nem lehetséges, pædagogiailag képzett nevelönök 
helyett «olcsón beszerezhető» dajkákat állítsanak az intézetek veze
tésére, melyeknek feladata ezen engedmény következtében nem lehe
tett többé a kisdedek öntudatos nevelése, hanem csak megóvása és 
alkalmi foglalkoztatása. Sikere, melyet ezen engedmény által elért, 
oly nagy volt, hogy életének utolsó éveiben inkább az ily « gyermek - 
menedékházak»-nak keresztelt szükség parancsolta intézeteket párt
fogolta, mint a kisdedóvókat s az ő tekintélyére némely közműve
lődési egylet, különösen a szatmármegyei Széchenyi társulat, csak
nem kizárólag ily intézetek felállítására gondol, bár időközben, 
különösen a budapesti kisdedóvó-képző intézet tanári kara már a 
kisdednevelós tudományos kutatását is megkezdette.

A kisdedóvásról szóló törvény is ezt a legutóbb kifejlődött 
irányt szentesítette. Nem egységes pædagogiai czélzattal vezetett 
kisdedóvó intézet lesz minden kisdedóvó, csak ez tűzetik ki eszmény
kép gyanánt. Nagyobb községek rendes kisdedóvódát tartoznak 
felállítani s az állandó vagy csak nyári menedékházak ily helyeken 
nem engedtetnek meg. Másrészt azonban kevésbbé népes vagy 
kevésbbé vagyonos községek egyenesen utasítva vannak, hogy a ne
velő intézetek helyett csak humanisztikus jellegű gyermekóvó he
lyeket állítsanak fel, s az állam is állíthat ilyeneket. Kifejezésre jut 
azonban még itt is a nemzeti irány annyiban, hogy az ily másod- 
és harmadrangú intézeteket vezető dajkák is kötelesek legalább 
magyarul tudni.

Ha tekintetbe veszszük immár azt a tényt, hogy épen a népe
sebb és vagyonosabb községekben alkalmazható leginkább a tör
vénynek az az intézkedése, hogy az otthoni felügyelet alatt álló 
kisdedek nyilvános intézetekbe járni nem tartoznak, világos, hogy a 
törvény által inaugurált irányzat túlnyomólag a humanisztikus 
felfogásnak kedvez s a mi kisdedóvóinknak főbb eredménye legalább 
az első évtized alatt nem a népnevelés magasabb fokra emelése 
lesz, mint inkább a magyar nyelv terjedése s a méltán sokszor 
hangsúlyozott óriási gyermekhalandóság apasztása.

Nem habozunk azonban még ebben a szakfolyóiratban sem 
kimondani, hogy ez az egyedül helyes irányzat. Bármennyit írtak 
is Comenius óta a kisdedek neveléséről, az eszmék teljes tisztá
zása még a messze jövőben van s minden józan pædagogus sokkal 
üdvösebbnek tartja jelen viszonyaink között azt, hogy a házi neve
lés s különösen az anyák pædagogiai érzékének fejlesztése legyen 
a kisdednevelés reformjának alapja, mint hogy a plátói eszmékhez 
közeledve ezt a munkát is kizárólag az állam gyámkodó hatalma 
teljesítse. Igaz ugyan, hogy a törvény által inaugurált irány mind
két eszményképtől távol áll, de épen azért, mert főkép a gyakorlati 
szükségre tekint, nem præokkupâl a jövő fejlődésnek, sőt az óvás 
humanisztikus s a tervszerű nevelés pædagogiai elvét egyaránt
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hangsúlyozván, ösztönt s alkalmat ad a jövő kor eszméinek fejlesz
tésére, mert az a körülmény, hogy a két mód között rangfokozatot 
állapít meg, az anyai nevelés fontosságát épen nem alterálja.

Feltétlenül helyesnek és igazoltnak tartjuk a törvénynek azt 
az intézkedését is, hogy a kisdedóvás ügyét vezetés és felügyelet 
tekintetében összeköttetésbe hozta az elemi iskolákkal, de úgy, hogy 
ebben a nőknek is szerepet ad.

Nem foglalkozunk bővebben azzal a kulturtörténetileg fontos 
ténynyel, hogy az 1891 : XV. t. ez. a nőknek először ad hazánkban 
kifejezetten közigazgatási működési kört (mert a tanítónők szere
pét az iskolaszékekben s képezdei tanácsokban a törvény világosan 
nem mondja, csak sejteti s e szerep különben is egészen jelenték
telen). Feltételezzük azt is, hogy a műveltség jelen fejlettségi fokán 
csak komoly számításba alig jövő egyének kifogásolhatják ezt. 
De fel kellett említenünk nemcsak elvi fontossága miatt, hanem 
mint jellemző vonást kisdedóvásuuk vezetésére nézve, egyúttal óha
junkat fejezve ki, hogy ez az üdvös reform mielőbb a népoktatásügy 
más ágaiban is meg valósi ttassék. Nem látjuk át ugyanis, mi szük
ségvan arra, hogy az iskolaszékekbe rendes tagok gyanánt meghívott 
müveit nők hallgató szerepre kényszeríttessenek, midőn a népisko
láról s esetleg pl. a szegény gyermekek felruházásáról van szó.

A törvénynek ez a létező viszonyokkal szemben mutatkozó 
conservativ álláspontja kifejezést nyer még abban is, hogy az orvo
sokat csak a kisdedóvókra vonatkozólag tekinti az iskolaszék vagy 
gondnokság rendes tagjainak. Mi szükség volt erre a félénkségre? 
Hogy a tiszti orvos a népiskola felügyeletében is fontos s minden
esetre odavaló egyén, azt bizonyítani sem kell s a népoktatási tör
vény ide vonatkozó pontjának megváltoztatása nehézséget nem 
okozhatott volna. De a kisdedóvási törvény nagyon óvatos. Különös, 
hogy jó-hosszasan részletezi a kisdedóvó intézetek felügyelő bizott
ságának teendőit s csak azután említi fel a népoktatási intézetek
nél felálló iskolaszékekkel összekapcsolásának eshetőségét, mintha 
ez csak kivétel lehetne. Pedig tudjuk, hogy iskolaszékeket s gond
nokságokat mindenütt kell felállítani s tudjuk azt is, hogy csak ki
vételes s nagyon szórványosan előforduló eset lesz az, a hol a kis
dedóvó intézetre (a fentartó egyesületen kívül) más testület fog 
felügyelni, mint a népiskolákra.

Nem okoznak azonban semmi bajt a törvény ezen óvatosság
ból folyó intézkedései. Sokkal fontosabb következményeket hozott 
létre az óvatosság a kisdedóvó-képzésre vonatkozó részben.

Ezek a következmények nemcsak helytelenek, de veszélyesek is.
A leghelytelenebb mindenesetre az, hogy az új törvény meg

engedte a felekezeteknek, sőt bizonyos feltételek mellett bárkinek 
is, hogy kisdedóvóképző intézetet állítson. Elismerjük, hogy az 
1868 : XXXVIII. t. ez. után, mely ugyan ezt a jogot megadta a 
tanítóképző intézetekre nézve, nehéz volt a helyzet. De ha tud
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juk — s nemcsak a pædagogusok, de az iskola administratiójával fog
lalkozók is tudják ezt keserű tapasztalatok egész Özönéből, —- bogy 
ennek a jognak megadása, a legmesszebbmenő elővigyázati intéz
kedések kikötése mellett is, a nevelésügy reformjának egyik leg- 
kárhozatosabb gyengesége, melyet teljesen egyensúlyozni nem lehet 
s mely az egységes nemzeti nevelés elvét súlyosan megnehezíti s 
eszméinek érvényesülését évtizedekre dobja vissza; ha tudjuk mind
ezt, merészségtől sem kellett volna visszariadnunk. Mert avagy 
segítettünk-e a népoktatásügyi törvény botlásán, midőn az állam 
kizárólagos jogát a tanítóképzésre kezéből kibocsátva, az által, hogy 
most egy második kivételt törvénynyel sanctionálunk s így azt 
megerősítjük, segítettünk-e épen itt, a politikai fontosságúnak tar
tott reformnál azzal, hogy az egésznek alapforrását, a nevelőnők 
képzését, esetleg separatisztikus hajlamú egyének kezére bíztuk? 
Nem helyesebb lett volna-e merész újítással ugyan, de egészen jogi
lag az egyedül helyes álláspontra helyezkedve kizárólag állami kís- 
dedóvóképző intézeteket engedélyezni, a helyett, hogy most a má
soknak tett engedélyeket a kikötések (tanterv-azonosság, tanfel
ügyelői jelenlét, tankönyvek engedélyezése stb.) özönével igyekez
zünk ellensúlyozni, mely kikötések, miként azt a felekezeti tanító
képzők múltjából elégszer tapasztaltuk, csakhamar önkényeskedő, 
rendőri s szeszélyes beavatkozásoknak tűnnek fel ?

Engedjük meg azonban, hogy az egységes állami tanító- és 
kisdedóvó-képzés eszméje csak pædagogiai pártnézet, melynek elle
nében a gondolatszabadság nagy eszméje nevében is lehet hatalmas 
érveket találni, nem is említve az anyagi alárendelt érveket, a meg
szokott társadalmi viszonyokat, a felekezetek és állam közt fennálló 
antagonismust s engedjük meg ezek alapján, hogy a kisdedóvó
képzés teljesen szabad maradhatott a szükséges pædagogiai kor
látok között. Még ebben az esetben is hibáztatnunk kell a tör
vény jelen álláspontját, mely a népiskolai törvény mintájára, min
den egyes kisdedóvó-képezdének képesítő jogot is ad a pædagogiai 
és állami érdekek veszélyére, holott azóta a középiskolai törvény 
már visszaszerezte az államnak legalább azt a jogát, hogy a képe
sítés csak az ő közegei előtt történhetik meg. A kisdedóvói törvény 
e tekintetben tehát visszaesést jelentse kultúrpolitikai szempontból 
nem számíthat az utókor dicséretére.

Csak ily veszélyes tévedés a törvénynek azon intézkedése, 
midőn megengedi, hogy a képezdékbe 14 éves gyermekek is belép
hetnek. Ismét a népoktatási törvényben szentesített szerencsétlen 
præcedens idézte ezt elő, de itt még súlyosabb a baj, mert a kis
dedóvó képezdékben nem négy, hanem csak két év a tanfolyam. 
Tehát 14 éves gyermekek fognak lélektant és módszertant tanulni? 
Tehát 16 éves leánykákra bízzuk a kisdedek öntudatos nevelését? 
Valóban elég lapunk szakjellegére gondolnom, hogy több szót ne 
szóljak s legfeljebb komolyan hibáztassam azt az engedékenységet,
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mely a ma már gyökeresen megváltozott viszonyok között is 24 év 
óta tűri, hogy a népiskolai tanítónő-képezdék is a régi slendrián 
mellett maradjanak csak azért, mert akkor hajdanában szükség volt 
még erre, avagy csak azért, mert a szerencsétlen szervezetű polgári 
iskolák még ma sem fejlődtek magasabbra.

De nem is folytatom tovább megjegyzéseimet. A kisdedóvónők 
s dajkák fizetésének megállapítása, a kisdednevelők jogainak és ön
állóságának biztosítása, a túlságos szűkre mért szünetek s más hi
básan megállapított intézkedések aránylag csekélységek a most 
felhozott két nagy hiány mellett s a kisdedóvodák irányára nem 
döntő hatásúak.

Egészben véve — ismételjük — helyes és czélszerü az 1891 : 
XV. t. ez. iránya és intentiói. Mint minden törvényt, ezt is javítja 
és köszörüli az élet és a tapasztalat. Soha meg nem becsülhető 
előny azonban maga az a tény, hogy a kisdedóvás ügyének törvény 
által szabályozása megtörtént s kétségtelen, hogy kultúrtörténetünk 
bármely kutatója nem utolsó érdeméül fogja ezt beszámítani annak 
a férfiúnak, ki ma közoktatásügyünk élén áll s ki bizonynyal tudja 
azt, hogy e törvény életének egyik főmunkája, gondoskodik is arról, 
hogy annak végrehajtása kellő erélylyel s kellő körültekintéssel 
kezdessék meg. G yörgy A ladár.

IRODALMI OKTATÁS A NÉPISKOLÁBAN.

A népiskolai magyar nyelvoktatást ép úgy, mint a középisko
lait két tárgy alkotja : az irodalmi és a nyelvtani oktatás. Jó lesz e 
két tárgyat már a népiskolában is megkülönböztetni egymástól és 
tanításuk módját külön-külön szemügyre venni.

Népiskoláink eddig sem voltak irodalmi oktatás hijján ; az 
olvasókönyv képviselte e tárgyat, de szükséges, hogy e tárgy felada
tát, az eredményt, melyet általa el akarunk érni, pontosabban és 
határozottabban jelöljük meg, mint a hogy ez eddigelé történt; 
szükségesnek tartjuk, hogy a népiskolai tanterv erre nézve határo
zott és részletes utasítást adjon.

A népiskolai és középiskolai irodalmi oktatás végczéljaiban 
sok tekintetben megegyez. Mindkettő meg akarja ismertetni a növen
dékeket ama hatalmas alkotó szellemmel, mely ép úgy nyilvánul 
nagy költőink, valamint népköltészetünk örök becsű termékeiben. 
Csakhogy a középiskola kiszemelése terjedelmesebb, a méltatásban 
mélyebbre hatol, idegen költészettel való összehasonlítás által nem
zeti gondolkodásunk sajátos érdemét tisztábban kiemeli és meg
világítja. A népiskola azonos, de szerényebb czélokat tűz ki magá
nak. Fiatalabb gyermekekkel lévén dolga, csak azt szemelheti ki,
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mi ezek felfogó képességét meg nem haladja, kevesebb idővel ren
delkezvén, kiszemelése sokkal kisebb körre szorítkozik, és nem 
veheti czélba azt a finomabb æsthetikai belátást, melylyel idegen 
irodalmakon okulva, saját irodalmunkat teljesebb mértékben élvez
hetjük. De lelkesedést és szeretetet ez is ébreszthet az irodalmi ter
mékek iránt, mely aztán további olvasásra buzdítja a nép emberét, 
erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét, kapcsul szolgálhat a nem
zetnek különféle iskolákat látogatott tagjai között, mert tudatossá 
teszi azt a gondolatot, hogy van közös birtokuk, vannak közös érde
keik, melyeket közös erővel kell és érdemes megvédeni.

Már e szempont is mutatja, miért kell az irodalmi oktatás fon
tosságát annyira kiemelni ; ez tájékoztat egyúttal az irodalmi anyag 
kiszemelésére nézve is. Azonban az irodalmi oktatásnak egy másik 
hatására is rámutathatunk.

Keltői művek első sorban a képzelet alkotásai, és a kepzelet 
kiművelésére nincs hathatósb eszköz, mint irodalmi művek tárgya
lása. A képzelet kellő kiművelése pedig ép úgy az értelmi, mint 
erkölcsi képzés szempontjából rendkívül fontos. A mit mi gyors 
felfogásnak, találékonyságnak nevezünk, az nem egyéb, mint a kép
zelet működése. Nem szabad e fontos lelki tehetség művelését elha
nyagolnunk ; működik az, akarjuk vagy nem; a mi feladatunk helyes 
irányt adni a képzelet működésének. Mert a milyen áldásos a mű
ködése, ha helyes irányban mozog, oly veszedelmes a képzelet, ha 
meg van rontva hamis vagy aljas képzetek által. Hány embert ron
tott már meg erkölcstelen, a képzeletet felizgató olvasmány, hány 
ember lett már tehetetlen s rajongó, álmadozó a képzelet túlten- 
gése által?

Arra kell tehát törekednünk, hogy a gyermeki képzeletet 
hatalmunkba kerítsük, hogy a gyermek csak tiszta, nemes képeket 
lásson képzeletében, vagy ha néha feltűnik is előtte a rossz, az ne 
mint csábító kép, hanem mint utálat tűnjék fel, melytől irtózattal 
elfordul. Ezt csak úgy érhetjük el, ha oly irodalmi művekről gon
doskodunk, melyek a gyermek képzeletét ellenállhatatlan erővel 
megragadják, de egyszersmind nemes irányba terelik.

Látjuk, hogy e szempont is nem csupán feltünteti az irodalmi 
oktatás szükségességét, hanem szintén ad némi útmutatást az anyag 
kiszemelésére.

De nem feledkezhetünk meg az irodalmi oktatásnak egy másik 
hatásáról sem. Irodalmi müvek tárgyalása által egy fontos disci
plinât tanítunk : emberismeretet. A történelem a társadalom életét, 
az irodalom az egyes ember egyéni életét világítja meg. Taine «De 
l’intelligence» czimű müvének előszavában megjegyzi, hogy miután 
irodalomtörténeti és æsthetikai müveiben speciális lélektani tanul
mányokat tett, ezeket mintegy összefoglalja általános lélektani mü
vében, «az emberi értelemről». — Lélektani monographiák irói, 
mint pl. Nahlowsky «Das Gefühlsleben» czimű müvében, nagyrészt
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az irodalomból vett példák elemzésére alapítja fejtegetéseit. De 
különben is ma, midőn az irodalomban a lélektani bonczolás és 
elemzés korát éljük, ezt talán fölösleges bővebben fejtegetni. Az iro
dalmi oktatás által tágítjuk a gyermek látókörét, mert érintkezésbe 
hozzuk nemes és fenkölt jellemekkel, részvétet ébresztünk benne 
más emberek sorsa iránt, midőn más emberek helyzetét elképzelni 
s érteni tanítjuk. És midőn így megnyitjuk előtte a nemes élve ét
nek egy forrását és fejlesztjük jó ízlését, egyszersmind emberisme 
retre s ezzel kapcsolatosan jóindulatra és emberszeretetre is tanít
juk. Természetesen ez eredményt csak is úgy érhetjük el, ha az iro
dalmi olvasmányok kiszemelésében ez elvre tekintettel vagyunk.

Összefoglalva az eddigieket, azt mondhatjuk, hogy irodalmi 
oktatás a népiskolában azért szükséges, mert csak így lehet fentar- 
tani a nemzeti összetartozás érzését, mert ez foglalkoztatja a gyer
mek képzeletét és erkölcsileg nemes jelenetekkel, gondolatokkal s 
érzelmekkel, ez fejleszti a jó ízlést és erejét szegi az ízléstelen, 
erkölcstelen olvasmánynak. Nem szabad tehát tűrnünk, hogy a gyer
meke fontos lelki tápláléktól meg legyen fosztva. A dolog megvalósí
tása pedig nem oly nehéz, mint a milyennek talán első pillanatra 
látszik, mert csak egy dolgon fordul meg az ügy : meg kell állapítani 
a népiskola számára az irodalmi olvasmányok kánonját. Tény, hogy 
pædagogiai sajtónk a népiskolai tanterv e fon'os kérdésével alig 
foglalkozott, pedig érdemes vele foglalkozni, és e rövid czikknek 
nincs is más czélja, mint a figyelmet e teendőre ráirányítani.

E kérdés nem pusztán csak a népiskolai szakembert érdekli, álta
lános érdekű kérdés ez, melyhez hozzászólhat mindenki, a kit nemzeti 
művelődésünk ügye igazán érdekel. És jó a népiskola kérdéseit is 
néha-néha általánosabb szempontokból tekinteni. Jó a népiskolára 
nézve, mert csak így tűnik fel, mi része van neki más iskolák mel
lett a nemzeti nevelés nagy feladatainak megvalósításában. De jó 
a középiskolára is, mert csak így tudja, mit bizhat a népiskolára és 
mennyiben folytathatja annak működését. Nincs nagyobb baj, mint 
mikor az iskolák egymás mellett haladnak, nem tudva egymásról 
semmit és nem törődve egymással semmit. Az irodalmi oktatás 
épen oly kérdés, a melyet valamennyi iskolára nézve egységes szem
pontok szerint lehet és kell megoldani.

Tulajdonkép nem kívánunk egyebet, mint hogy azon elvek, 
melyek a gymnasiumi utasításokban foglaltatnak, a népiskolában 
is érvényesüljenek, természetesen módosítva ez iskola korlátolt ideje 
és eszközei szerint.

Nem tartom magam illetékesnek a fenn jelzett kanon meg
állapítására ; elég, ha egyelőre utalás történik a dolog fontosságára 
és a szempontokra. Bizonyos, hogy a népiskolában nagyobb tért 
kell j uttatnunk a népies költészet számára, mert ennek naiv, egy
szerű hangját legjobban fölfoghatja a zsenge gyermekkor. Népmesék 
és népmondák érdemelnek első sorban figyelmet, aztán népies gyér-
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mekversek, verses elbeszélések. Általában valamely költemény vagy 
prózai elbeszélés minél inkább megüti a népies hangot, minél egy
szerűbb a szerkezete és minél egyszerűbbek a benne rajzolt élet
viszonyok, lelki állapotok, annál inkább való a népiskolába.

Meg kell még jegyeznem, hogy az irodalmi oktatás népisko
láinkban koránt sem szerepelne új tantárgyként ; az irodalmi olvas
mányokat egyszerűen beveszszük a népiskolai olvasókönyvbe, s ez a 
tantárgy csak hadd szerepeljen mint magyar olvasás. A különbség 
mindössze az, hogy mi az olvasásnak határozott tárgyi czélt tüzíink 
ki, és bizonyára nem fogja akadályozni az olvasásbeli készség meg
szerzését az a körülmény, hogy a gyermek az olvasás által határo
zott és becses tartalmat ismer meg.

Még csak két dologra kell ügyelnünk. Kívánatos, hogy az 
olvasmányok ne legyenek tarkán-barkán összekeverve, hanem 
egyes összetartozó csoportokra osztva, mint a gymnasiumi utasítás 
is követeli. Szükséges továbbá, hogy ha az órarenden nincs is 
kitéve, és a tanulók sem sejtik, de a tanító világosan tudja, hogy 
az ő feladata a magyar olvasást, mint irodalmi oktatást felfogni ; 
ezért már a képző intézetekben szükséges a növendékeket e tekin
tetben kellően felvilágosítani.

Végül egy jámbor óhajjal fejezzük be e fejtegetést. Említet
tük, hogy a népiskola számára irodalmi kanont kellene megálla
pítani; de ez nem elég; gondoskodnunk kellene hozzá való kom
mentárról is a tanítók részére. E munka tartalmazhatna általános 
utasításokat az olvasmányok tárgyalására is és közölhetne egy
néhány mintaleczkét is, de fődolog volna mégis az egyes költemé
nyek beható fejtegetése.

Tankönyvirodalmunkban van egy nehány magyarázatos kiadás 
középiskolai tanulók számára, ezek közt tanítójelöltekre nézve leg
használhatóbb Bodies Fermez Petőfi-kiadása. Kívánatos volna, 
hogy az összes népiskolai irodalmi anyagra legyen hasonló ma
gyarázatos kiadásunk. Ezzel befejezzük a népiskolai irodalmi okta
tásra vonatkozó megjegyzéseinket, a népiskolai nyelvtani oktatás 
egynéhány kérdésére pedig talán máskor lesz alkalmunk reá térni.

Málnai M ih á ly .

HIVATALKÉPESSÉG ÉS VIZSGÁLAT.

Ausztria szinte typikus állam arra nézve, mint mozdította elő 
a tudományos oktatást és képzést nem a tudomány szeretetéből, 
nem a szellemi haladás és felszabadulás végett, hanem mert attól 
az állami feladatok teljesítését várta és remélte. A mint az állam a 
kormányzatot, Mária Terézia ideje óta, kivette a régi feudális ható
ságok kezéből, a mint a tanult bureaukratia egymásután elfoglalja
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a közigazgatás és bírói szervezet összes ágait, úgy kellett a hivata
lok betöltésénél mindinkább előtérbe lépni a szakszerű, jogi, vagy 
kamarai képzettségnek. Midőn pedig József császár kijelentette és 
szinte legfőbb elvévé tette, hogy kinevezéseknél nem lesz többé tekin
tet származásra és vallásra, hanem tisztán csak szellemre és képes
ségre, a képesség megállapítása, mint a melytől az uralkodó osz
tályba való belépés függött, egyikévé vált a legfontosabb állami 
érdekeknek.

Először az udvari tanügyi bizottság tárgyalja a kérdést Van 
Swieten elnöklete alatt (1784 juh 16). Nemcsak azt az elvet tűzi 
ki, hogy ezentúl vizsgálat nélkül senki se nyerhet alkalmazást, 
hanem azt is kimondja, hogy a követendő rendszernek az egész 
monarchiában egynek kell lennie, és e szerint egynek a vizsgálati 
eljárásnak és a bizonyítványok kiadása módjának is. Ez alapon 
szerkeszt pátenst, mely azonban sokkal inkább oktató és felvilágo
sító értekezés, mint kormányrendelet.

Végleges döntés előtt a legfőbb közigazgatási hatóság, az 
államtanács elé kerül az ügy. Ez a tárgyalás, melyet a cs. és kir. 
kabineti levéltárban levő jegyzőkönyv szerint részletesen bemuta
tunk, nemcsak arról tesz tanúbizonyságot, minő fontosságot tulaj • 
donítottak a monarchia legfőbb tisztviselői a tisztán tanügyi kérdé
seknek, hanem érdekes emléke annak is, minő magas szempontból, 
és egyúttal mily gyakorlatilag nézték azokat a részleteket, miket 
kevésbbé művelt politikusok nem is számítanának a politikához, 
és bizonyos megvetéssel egészen a «Schulmeister»-ek birodalmához 
tartozónak ítélnének.

Martini Károly államtanácsos, a kitűnő jogtudós, ki minden 
tanítója közt legnagyobb befolyással volt József császárra, mondott 
először véleményt. Szerinte az osztályzatokat nem az igen gyakran 
csaló vizsgálatok eredménye után, hanem az egész-, vagy félévi 
viselkedésnek megfelelően kell megállapítani. Az utóbbinak tanúja 
az egész iskola vagy collegium, itt titkos összejátszásról nem lehet 
szó. Viszont a legszorgalmasabb tanuló könnyen megbukhatik a 
vizsgán, az álomnak, az eledelnek, a rossz emésztésnek, az érzé
kek eltompulásának valami külső véletlene következtében. A kérdé
sek olyanok, mint a pénzek ; egy arany többet ér, mint száz rézből 
való, és a részrehajlás nem egy könnyen fedezhető fel. A tanítók 
tehát az évi eredmény szerint ítéljenek a deákok észbeli tehetsége 
felől, s e véleményöket adják át a vizsgálóknak, kik attól nagy ok 
nélkül ne térjenek el. Eminens azonban csak az első 5—6 lehes
sen. — Szembetűnő e véleményben, a kissé erősen hangoztatott 
materialistikus felfogás mellett, a vizsgálatok- és az egész évi ered
mény közti viszonynak helyes, most már minden pædagogus által 
elfogadott megítélése. Kifejezést nyer a tanári kar iránti gyanú is, 
minek ott, hol társadalmilag alacsonyabban álló tanárokra volt 
bizva előkelő ifjúság, úgy látszik, mindig volt némi alapja.
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Reischach és Hatzfeld állam miniszterek Martini nézetéhez 
■csatlakoztak.

A régi kollegiális rendszer szerint, mindig a legifjabb, vagy 
legalacsonyabban álló tanácsos jelentette ki először véleményét, 
hogy ily módon a tekintélyesebbnek szava ne bírhassa őt saját meg
győződésének elhagyására, s ily módon mindig a hivatalos létrán 
magasabban álló nyilatkozott később, kellő sorban. A végső szó, 
mielőtt az államtanácstól az uralkodó elé kerül az ügy, a hatalmas 
birodalmi kanczellárt, Kaunitz herczeget illette meg. Kaunitznak 
javaslata azt bizonyítja, hogy az éleselméjü diplomata, a finom 
világfi, műveltségi kérdésekben is meg bírta találni a czélra ve
zető utat.

Szerinte a nyilvános vizsgálatnak háromszoros a czélja:
1. A tanulók tehetségének és haladásának megismerése. 2. A ver
sengés ösztönének fölkeltése és buzdítása, végre 3. A tanítók 
képességének és szorgalmának ellenőrzése. Mindezen okból fontos 
tehát, hogy a vizsgálatok megbízhatóságához kétség ne férhessen. 
■Csatlakozik ennélfogva a Martini által kifejtett véleményhez.

A maga részéről azonban szintén megpendít egy eszmét, mely
nek teljes kifejtése a tanügyi bizottságnak lenne feladata.

Először is igen csekélynek tartja a szóbeli vizsgálat megbíz
hatóságát. A reá fordítható idő igen rövid, tehát a legtöbb a lélek
jelenléttől, a nyelv fürgeségétől és az emlékezet biztosságától függ, 
minek gyakran a legtanultabb híján van. Szükséges tehát, másod
szor, Írásbeli vizsgálat is.

A mit ért az ember, másokkal is meg bírja értetni. Ily módon 
ismerhető meg tehát legjobban, valóban fejében van-e a tárgy az 
illetőnek.

«Másrészről pedig nincs jobb mód valamit alaposan megta
nulni, mint az arra a tárgyra vonatkozó írásbeli feladatokban való 
gyakorlat. Ez megköveteli a tanult anyag átgondolását, és a fogal
mak összevetését, e kettő nélkül pedig a tanult anyag nem hat 
kellően a szellemre, és igen gyorsan ismét feledésbe merül».

Nem mellőzhető tehát az alsó osztályoktól fogva az Írásbeli 
gyakorlat. Felsőbb osztályokban minden egység elvégezése után van 
helye. Részben elméleti, részben gyakorlati kérdések intézendők, 
melyekre mindjárt az iskolában meg kell felelni, írásban. Ép úgy 
tűzzenek ki Írásbeli feladatokat a vizsgálók is, és senki ne kaphas
son első osztályzatot, ki magát ennek alá nem vetette.

Ezen dolgozatok leginkább szolgálnak biztos alapjául a tanító 
ítéletének. Ha nem szorgalmas a deák, kötelessége a szülőket érte
síteni.

A vizsgálat így teljes ellenőrzése volna a tanárnak is. «Akár
milyen tudós valaki, nem tanárnak való, ha igen kevés a jó tan ít
ványa.»

Martini még csak azt jegyzi meg, hogy a feladott pensumot
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így diktálják. Az írásbeli vizsgálatban meg van adva a mód a nagy
részt a jezsuitáktól átvett tanárság képességének megbirálására. 
A császár (augusztus 3-án) természetesen egészen Kaunitz javaslata 
értelmében döntött. Mabczali H e n b ik .

A LATIN NYELV NEMZETI HIVATÁSA.

Nem szeretem a paradoxonokat, e sorok élére mégis ily 
ellenmondó állítást tettem czímtíl, de a kik a magyar nyelv fejlő
dését, a magyar művelődés irányát behatóbb figyelemmel kísérték 
egy hosszú múlton át és éles szemmel vizsgálják a jelenben, nem 
fognak oly nagy ellentmondást találni «latin nyelv» és «nemzeti 
hivatás» között, egyszersmind nem fognak azzal vádolni, hogy ezt 
a hatásra számító kifejezést csak most és csak azért rántom elő, 
mert az egységes középiskola a latin nyelvnek évtizedek óta hiába 
ostromolt várát fenyegeti; nem is azért teszem, hisz az eddigi 
enquéte-tárgyalások jóformán teljesen eloszlatták aggodalmamat.

Veszedelemtől tartok ugyan, azonban számos balfelfogás a 
közvéleményben és még több káros tünet a magyar nyelvben és 
irodalomban, ezek késztetnek arra, hogy a latin nyelvnek régi tekin
télyét e nyelvnek nemzeti hivatásával, magyar szempontból szük
séges voltával próbáljam helyreállítani.

A latin nyelv ellen az elfogultságot a reáliskolák keltették föl 
legelőször, de Frary-nak hivatalosan is pártolt nézetei növelték 
nagyra a magyar közönségben. — Mióta Frary könyve miniszteri 
pártfogással megjelent, divat lett a latin nyelv ellen kifakadni, un- 
talan emlegetni, hogy holt nyelv, hogy mi gyakorlati értéke sincs ; 
egyszersmind sürgetni a latin nyelv óráinak leszállítását, a közép
iskola alsó osztályaiból való kiküszöbölését.

Az a laikus közönség és kivált azok a tanügyi férfiak, a kik a 
latin nyelv elleni hadjáratot megindították, épen nem gondolták 
meg, hogy mit művelnek. Nem gondolták meg, hogy hálátlanságon 
kívül még a könnyelműség hibájába is beleesnek, midőn vakmerő 
kézzel el akarják pusztítani azon hidat, mely a magyar művelődés
nek nyolczszázados korszakával kapcsolja össze újabb culturánkat. 
Nem hivatkozom én itt a latin nyelvnek klasszikus voltára, nem a 
világirodalomnak örök mintákul szolgált költői és prózai termékeire, 
nem a latin grammatikának észfejlesztő hatására, de azt igen is 
hangoztatnom kell, hogy a magyar nyelv fejlődése a latin nyelv 
beható ismerete nélkül érthetetlen, hogy a század közepéig élt leg
több prózaírónk és költőnk a latin irodalom tanúlmánya nélkül 
meg nem becsülhető, sőt alig is élvezhető, hogy a magyar egyházi 
és jogi irodalom nagy része elátkozott kincsesé válik, mihelyt eldob
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juk magunktól a latin nyelvnek varázsvesszejét. — Csak az folytas
son tehát támadó harczot a latin ellen, a ki nem tartja szükséges
nek, hogy a müveit magyar ember tudatosan bírja és használja a 
magyar nyelvet, a ki azt kívánja, hogy a művelt magyar ember 
mondjon le Balassa, Zrínyi, Gyöngyösi, Berzsenyi, Kölcsey, sőt 
Czuczor és Vörösmarty teljes megértéséről és részletekbe ható élve
zetéről. — Mert nevetséges dolog azt hinni, hogy Zrínyi Vergilius, 
Gyöngyösi Ovidius, Berzsenyi Horatius nélkül egész mélyében 
érthető és élvezhető volna, sőt ha diadalra jutnak a latin nyelv 
ostromlói, a legnépszerűbb magyar prózaíró müveihez, Jókai regé
nyeihez is vaskos kommentárokat kell csatolni csakhamar, hogy az 
olvasók minduntalan fenn ne akadjanak az ő számos latin szaván, 
a táblabíró-világból vett számtalan latin idézetén és adomáján.

Eddigelé is már nagyon sűrűn fölhangzik a panasz, hogy a 
mai közönség — bizonyara leginkább a reáliskola növendékei — 
nem kedvelli a régibb magyar költészet termékeit, továbbá, hogy 
az újabb írói és költői nemzedék minden tartozó kegyeletről meg
feledkezve, megszakítja a régi magyar nyelvvel és irodalommal a 
kapcsolatot. Ez írói nemzedék nem Pázmány erős prózáján, Faludi 
és Mikes tiszta magyarságán képezi stílusát, hanem a szókincs meg
szerzésére, nyelvbeli ügyesség elsajátítására elégnek tartja nehány 
modern, részint eredeti, részint idegenből fordított regénynek az 
elolvasását, lelki világát, szellemét sem a régibb magyar írok s köl
tők érzéseivel és gondolataival gazdagítja, hanem kész írónak vallja 
magát, mihelyt valamely külföldi «izmust» több-kevesebb sikerrel 
megtanult utánozni. — A kik e kóros jelenségnek mélyebben kere
sik az okát, azok aligha fogják eltagadhatni, hogy a latin nyelvben 
és irodalomban való járatlanság nagyban segített a mai olvasó- 
közönséget és újabb írói nemzedéket a régibb magyar nyelvtől és 
irodalomtól elidegeníteni.— Épen ezért, ha majd mindenütt, egész 
nyugaton megdől a latin nyelv uralma, Magyarországnak utolsó
nak kell maradnia a latin nyelv tanításának gyengítésében, nem 
is szólva megszüntetéséről.

Azonban szívesen belenyugodnám a múlttal való kapcsolat 
szétszakításába, ha a magyar nyelv és irodalom jövő fejlődését már 
minden veszélytől biztosítva látnám. Ez az, a miben legkevésbbé 
szabad bizakodnunk. Jól tudjuk, hogy a legműveltebb nemzetek 
sem érik be csupán a maguk nyelvével és hogy még az angol, a 
franczia, a német iskolák sem lehetnek el az ifjúi elme fejlesztésé
nek nagy munkájában az idegen nyelvek támogatása nélkül. — 
Nincs középiskola, mely a tanítás eszközei közé az anyauyelven 
kívül még legalább egy vagy két idegen, akár élő, akár holt nyelvet 
föl ne vett volna. Hogy micsoda lélektani okok és gyakorlati czélok 
juttattak oly fontos belevet az ifjúság nevelésében az idegen nyelvek
nek, azt — úgy gondolom — ezúttal fölösleges fejtegetnem, vala
mint azt sem kell behatóbban magyaráznom, hogy bármely nem

Magyar Pædagogia, I , 1 . 2 . 2
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zeti cultura miért szorul rá idegen culturára és így idegen nyelvre 
is. De az idegen nyelv tanítása nem csekély veszélyekkel is jár. — 
Az idegen nyelv túlságos kultiválása könnyen megvesztegeti a nyelv
érzéket, megzavarja a nyelvtisztaságot, sőt egész fejlődésében is 
megakaszthatja a nemzeti nyelvet. Csak a XVII. század német és a 
múlt század magyar nyelvére hivatkozunk, a melyek közül az elsőn 
a franczia, a másodikon a latin nyelv vett annyira erőt, hogy szo- 
rongatásával majd megfojtotta, akár az élődi növény a tetőtől gyö
kérig beborított anyafát.

Ha a müveit nyugati nemzetek szükségét érzik az idegen nyelv
nek, hogyan lehetne el nélküle a fejlődő magyar cultura és hogyan 
képzelhetnők el idegen nyelv nélkül a magyar középiskolát? Az is 
természetes, hogy a gyöngébb cultura és a még fejletlenebb nyelv — 
a minő a nyugatéhoz képest a magyar is — hamarább megérzi az 
idegen nyelv káros hatását. — Megérzi, megsínyli különösen akkor, 
ha az idegen nyelv egy hatalmas szomszéd nemzetnek magasra ki
fejlett élő nyelve, mint a minő a nőmet, a mely annál nagyobb ve- 
szélylyel fenyeget, mert Magyarország jelentékeny részének is anya
nyelve, mert egy első rendű állami intézménynek, a közös hadsereg
nek hivatalos nyelve, sőt alig néhány évtizeddel előbb az egész 
országban is hivatalos, az iskolák nagy részében tanítási nyelvűi 
szolgált.

Ez a veszedelem nem falra festett rém, hanem a magyar tudo
mánynak, a magyar művelődésnek és kivált a magyar nyelvnek 
súlyos baja, melyet irodalom-történetíróink és nyelvészeink régóta 
észrevették, sőt a M. Nyelvőr már azt is rég bizonyítja, hogy a ma
gyar nyelvben nem tett annyi kárt, szóképzését, szófüzését, szó
rendjét annyira meg nem rongálta, legsajátosabb nyelvtani és 
mondattani szabályait annyira ki nem forgatta a latin nyelvnek 
nyolczszázados uralma, mint a mennyire tette mindezt a német 
nyelv azon rövid egy század alatt, a mióta iskoláinkban — rész
ben a latin nyelv helyett — tért foglalt, mióta Kazinczyék révén a 
német költészet is mintáid szolgált költészetünknek, mióta a ma
gyar tudományosságnak majdnem kizárólag német tudós munkák 
lettek forrásává.

Ha valaha komoly volt a veszedelem, melylyel a bécsi német 
udvar fenyegette a magyar nemzet alkotmányát, politikai szabad
ságát, nem kevésbbé komoly napjainkban az a veszély, melylyel a 
német nyelv zavarja a magyar szellem és nyelv önálló fejlődését. 
S ha a XYI. és XVII. század viharai között a magyar nemzet a né
met udvar absolutistikus törekvései ellen Erdélyben, sőt még a 
«pogány » törökben is keresett oltalmat, akkor mai napság a magyar 
kultúrára rásúlyosodó német nyelv ellen is csak úgy szükségünk 
van erős támasz után néznünk, legyen az bár a «holt» latin nyelv. 
S ha azoknak a vészes régi századoknak égjük legnagyobb embere, 
az egyaránt nagy író és nagy államférfiú, a királyhoz, átalában az
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udvarhoz föltétlenül ragaszkodó, katholikus Pázmány parancsoló 
szükségnek tartotta a nemzeti, a protestáns Erdély fennállását, 
mert különben, mint ő fejezte ki magát gallérunk alá pökne a 
német, bizony a mai kor kulturpolitikusainak, a modern tudomá
nyokat bármily nagyrabecsülő, a német nyelvért bármennyire is 
buzgólkodó közoktatási vezérférfiainknak is be kellene látniok, hogy 
a latin nyelv mellőzhetetlen a magyar középiskolából, mert külön
ben nyakára hág a német nyelv a magyarnak. — Szóval Erdély
nek a magyar politika terén teljesített nemzeti hivatása átváltozott 
a latin nyelvnek a magyar cultura terén teljesítendő nemzeti hiva
tásává.,

Érdemes volna a tüzetes fejtegetésre, hogy a latin nyelv áta- 
lában mennyivel inkább beválik középiskolai disciplinának, mint 
a német nyelv, hogy a latin nyelv sok tekintetben mennyivel köze
lebb áll a magyar észjáráshoz, mint a német nyelv, hogy a latin 
nyelv hatása alatt keletkezett szók és szólások mennyivel inkább 
átmentek a magyar nyelvnek vérébe, mint a germanizmusok, sőt 
azt sem volna érdektelen bizonyítgatni, hogy a latin költészet reme
keit utánzó magyar költők mennyivel értékesebb müveket hoztak 
létre, mint mikor német mintákat követtek, de mindez nagyon is 
messzire vinne. Szavaimból még talán azt olvashatnák ki, hogy én 
a német nyelv ellen akarok küzdeni, holott én a német nyelvnek a 
középiskolában nélkülözhetetlen voltáról mélyen meg vagyok győ
ződve, csakhogy a tanításával járó veszélyeket is nagyon világosan 
látom.

E veszélyektől való félelem, a magyar nyelv és szellem sza
bad fejlődése miatti aggodalom bírtak rá, hogy most az egységes 
középiskola kérdésének alkalmából a latin nyelv nemzeti hivatását 
hangoztassam, mert a német nyelvnek hódító terjeszkedése, fojtó 
uralma ellen a latin nyelvben látom a leghathatósabb ótalmat; 
épen azért, ha a latin nyelvet soha egyetlen nemzet iskolájában 
sem tanították volna, a magyar nemzetnek magának kellene az 
eddigi cullurájával való kapcsolat és további művelődésének ide
gen elnyomástól való biztosítása kedvéért az első lépést megtennie, 
hogy valamennyi középiskolájába bevigye a latin nyelvet, még 
pedig előbb, mint bármely más idegen nyelvel.

K ardos A lb er t .

t a n í t ó k é p z é s ü n k r ő l .

Hova-tovább egy esztendeje lesz, hogy a tanítóképző intézeti 
tanárok országos egyesületének választmánya albizottságokban és 
a plenumban a tanítóképző intézetek tantervének revisiójával fog
lalkozik. Hogy ez a tanterv nagyon is rászorul a revisióra, azt fölös
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leges egy szóval is bizonyítani, az köztudomású dolog mindazok 
előtt, a kik a tanítóképzéssel foglalkoznak. Nem is erről akarok ez 
alkalommal szólani. De az említett egyesületi választmány tanterv- 
módosító munkásságáról sem, ha csak azt el nem mondom róla, 
hogy ez a testület feladatának magaslatán áll, hogy gyönyörűség- 
volt végig hallgatni az eddigi tárgyalásokat, melyek a tagok alapos 
hozzáértéséről, erkölcsi komolyságáról és ritka buzgalmáról tettek 
fényes bizonyságot, a mely utóbbi jelenség különösen kiemelendő, 
kivált mostanság, mikor oly feltűnő módon megcsappant tanítók és 
tanárok közt az egyesületi élet iránti lelkesedés. E tanácskozások
nak csupán egy igen jellemző momentumára akarok ráutalni, mivel 
a jelen elmefuttatásomnak alkalmas kiindulásául szolgál : arra a 
vívódásra, a melyben a választmány leledzett, hogy egyfelől oly 
életrevaló tantervet teremtsen, a melylyel tanítóképzésünk per- 
fectibilitását biztosítsa, s hogy másfelől a tanítóképző növendékeit 
túlon-túl meg ne terhelje. Mert különösen a tanításra nézve áll az 
a  német közmondás, hogy: Gut Ding will Weile. S noha a választ
mány váltig szabódott az eddigi tanítási órák felszaporításától, 
mégis kénytelen volt a heti tanítási időt 33 órában állapítani meg. 
Eddig 27, a tanítónőképzőkben pedig 28 volt a maximális szám.

Hát a tanterv javítása valóban nem volna képzelhető a taní
tási idő szaporítása nélkül ? Hát épen nem volna lehetséges ebből 
a végzetes dilemmából kibontakozni, hogy vagy felszínes tanítás 
(hogy az eddigi oktatás félszegségeit egy szóba foglaljam össze), 
vagy tetemes óratöbblet ?

Szerény nézetem szerint igen is lehet.
Három bajban látom én a tanítóképzőkben eddig tapasztalt 

fogyatkozásoknak a kutforrását. Az egyik organikus, kettő meg acut 
baj. Es a két acut betegség ellen kell és lehet is orvosságot keríte
nünk. Organikus baja a tanítóképzőnek, hogy két úrnak is szolgál, 
hogy általános emberi ismeretekkel nevelő-iskola is, mint akár a 
polgári, a reáliskola, a gymnasium, és egy bizonyos életpályára elő
készítő, kenyérkeresetre képesítő sza/c-iskola is, mint pl. a mező- 
gazdasági, erdészeti iskola, kereskedelmi akadémia stb. S hogy ez a 
két lélek egy testben mennyire szertehúz, hogy az általános isme
reteket közlő iskola mennyire leteperi a szakiskolát, azt bizonyítani 
vajmi fölösleges. De ezen egyhamar segíteni nem lehet. Ajánlottak 
ugyan ez ellen is remediumot, egyebek közt azt is, hogy a tanító
képzőbe csak érettségi bizonyítványnyal léphessenek a növendékek 
s hogy így a tanítóképző tisztán csak szakiskola legyen. De ez most, 
hogy 300 forintnyi fizetési minimumot is alig tudunk a tanítók 
számára kiteremteni, még ábrándnak is merész.

Nem úgy áll a dolog a másik két bajjal, a melyeket acut ba
joknak neveztem. Az egyik az, hogy a már amúgy is kettős czélú 
tanintézetet még egy egész csomó oly apróbb czélok szolgálatába 
kényszerítik, a melyek elviselhetetlen terheket rónak reá és csak
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hogy épen el nem ütik tulajdonkópeni rendeltetésétől. Valóban az 
ember elszörnyűködik, ha meggondolja, mi mindent követelnek a 
tanítóképzőtől, hogy mi mindenre képesítse a leendő tanítókat. 
Azok ne csak a nép gyermekeinek, hanem magának a népnek is 
legyenek oktatói, vezetői, legyenek a közegészségügy őrei, a hiányzó 
orvosok megbízható helyettesítői, legyenek ügyes mezei gazdák, 
pomologusok, méhészek, selyemhernyó-tenyésztők, értsenek min
denféle házi-iparhoz, legyenek a zenét alaposan értő kántorok, a 
kik nemcsak a templomban tudják kötelességüket teljesíteni, hanem 
tudjanak dalköröket is szervezni és vezetni, tudjanak legalább vala
mit a süketnémák s a hülyék tanításához, legyenek képesek műkö
désük helyén a tűzoltást szervezni, a tanítónő esetleg lehessen gou
vernante, azért tudjon jól francziáúl, zongorázni stb. stb. Az 
intéző körök könnyen engedtek egyes felszólalásoknak, a melyek 
majd ezt, majd amazt követelték a tanítóképzőtől s apránként any- 
nyira megrakták ezt a tanintézetet efféle feladatokkal, hogy az nö
vendékeiből valóságos ezermestereket kénytelen faragni, hogy kény
telen idejének jókora részét oly tárgyak tanítására fordítani, melyek 
a tulajdonképeni oktatással csak úgy hegyről-végről rokonok. Ennek 
meg kell változnia. Vissza kell térni ahhoz az egyszerű, de egészsé
ges felfogáshoz, hogy az a jó tanító, a ki az iskolában jó eredmény- 
nyel tanítani tud, nem pedig az, a ki jó kántor, tűzoltó és életmentő 
s hogy a tanítóképzőnek ilyen jó tanítókat nevelni legyen fő-fő fel
adata és ambitiója.

Ismétlem röviden : Az egyik acut baj az, hogy oly tudnivalók 
és ügyességek, melyekkel a leendő tanítókat az iskolán kívül való 
szereplésükre szereljük fel, kezdenek a tanítóképzőben elhatalma
sodni azon tudnivalók és ügyességek rovására, a melyekre magában 
az iskolában van a tanítónak nagy szüksége. E baj orvoslása pedig 
magától kínálkozik : ki kell ezeket a fattyúhajtásokat irtani, melyek 
a tanítóképzés fájától az éltető nedveket elvonják. Kép nélkül 
szólva: meg kell a tanítóképzőt e melléktárgyak nagy részétől sza
badítani.

Nagy részétől mondom, mert nem vagyok annyira elfogult, 
hogy e tárgyak egynémelyikének — teszem valamely házi-iparnak, 
vagy a kántorságra való képesítésnek — a tanítói állásra nézve 
nagy fontosságát be ne lássam. De azt be nem látom, miért kelljen 
e melléktárgyakat Magyarország valamennyi tanítóképzőjében egy
aránt tanítani. S ez épen a tanítóképzők acut bajainak másodika. 
A mi tanítóképzőink nem egy bizonyos szűkebb területről szedik 
növendékeiket és nem e bizonyos szűkebb terület speciális viszo
nyainak képesítenek tanítókat. Mi minden egyes tanítót az egész 
ország számára úgy akarunk képesíteni, hogy az bárhova kerüljön, 
bármely kivánalmaknak képes legyen megfelelni ; így aztán sokat 
markolunk és keveset fogunk. Vegyük példáid a fővárosi tanító- és 
tanítónöképzőt. Van rá eset akárhány, ogy egy-egy növendék két,
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sőt három tanítóképzőt is útba ejt, mire szülőhelyéről a fővárosba 
felkerül. Vannak itt növendékek a Bánságból, Árvából, Vasmegyé
ből és a Székelyföldről. A kilépő tanítójelölttel pedig megesik akár
hányszor, hogy Torontál szülöttje fent, valamely turóczmegyei állami 
iskolában, s a székely fiú vagy leány a Muraközön, a Göcseiföldön 
kap állomást. Most tessék meggondolni, mennyi értékes tanítói 
qualitás vész itt kárba. Az a növendék ismeri szülő megyéjének 
földjét hegyiről-tő vire, ismeri az ottani nyelvjárást, bírja az ott 
élő másajkú nemzetiségnek a nyelvét, jártas abban a házi iparban, 
a mely azon a vidéken el van terjedve, és mind ennek egy csepp 
hasznát sem veheti abban az iskolában ott az Isten háta mögött, 
szülőföldjétől vagy 80 mérföldnyire, a hova őt a véletlen sodorta. 
Pedig hát mi volna természetesebb, mint az, hogy a fővárosi tanító
képzők főkép Budapest területéről és környékéről rekrutálják a 
magok növendékeit és ugyancsak Budapest és környéke számára 
neveljenek tanítókat. Tudom, mit hoznak fel erre ellenvetésül, hogy 
a közoktatásügyi minisztérium s a fővárosi tanítóképzők igazgatói 
édes örömest látnák, ha a fővárosi hatóság ez intézetek növendé
keivel töltenék be Budapest tanítói és tanítónői állomásait, s hogy 
sehogy sincs hatalmukban változtatni azon, hogy a főváros ható
sága az említett intézetekből kikerült tanítókon — hogy nagyon 
enyhén válaszszam meg a szót — nem igen kap. Erre feleletem ez : 
Ha a fővárosi tanítóképzők legnagyobb részt a főváros területéről 
szednék növendékeiket, már evvel magával is nagy biztosítékot 
szereznének magoknak, hogy az ő neveltjeik, összeköttetéseiknél 
fogva, nagyobbára fővárosi iskolákban nyernének alkalmazást. De 
ezen fölül okvetetlenül szerit kellene — és lehetne is — ejteni, 
hogy a fővárosi hatóság érdeklődését, sőt érdekét odakössék a fő
városban lévő állami tanítóképzőkhöz. Van ennek módja elég. Már 
az által is, hogy a kormány kijelenti, hogy leginkább fővárosi ifja
kat és leányokat vesz fel a budapesti tanítóképzőkbe, azt hiszem, 
rá lehetne bírni a főváros hatóságát, hogy még anyagilag is támo
gassa ez intézeteket. Hiszen vannak nagy városok, teszem Berlin, a 
melyek egészen a maguk költségén tartanak fenn tanítóképzőket. 
Most, hogy a közoktatásügyi minisztérium, a mint hallom, mind a 
két fővárosi — a polgári és az elemi — tanítóképző számára új 
házakat akar építeni, a főváros telkeket engedhetne át, s az állam 
viszont a fővárosnak bizonyos kedvezményeket biztosíthatna, pél- 
dáúl egynéhány ingyenes helyet a benlakásban. Továbbá ki kellene 
nevezni az iskolaügyet vezető fővárosi tanácsnokot a tanítóképzők 
igazgató-tanácsába.

Ha így biztosítani lehetne a fővárosi tanítóképzők «termelé
sének fogyasztási területéül» magát a fővárost, akkor ez intézetek 
egy egész csomó tárgy terhe alól felszabadúlhatnának. Fölösleges 
volna az egyházi zene tanítására időt fordítani, mert a budapesti 
tanító nem kántoroskodik, fölösleges volna a növendékekkel a leg-
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különfélébb házi-ipari munkákat végeztetni, nem kellene annyi 
időt fordítani a mezőgazdasági és kertészeti gyakorlatokra stb. De 
ugyanez áll az ország valamennyi tanítóképző intézetére nézve. Mi 
szükség volna, hogy csak egyet említsek, a máramaros-szigeti, vagy 
a znyó-váraljai tanítóképzőknek a német nyelvre, ha csupán az ő 
környékük számára képeznének tanítókat ? De mert tanítóképzőink 
nem tudhatják, hogy neveltjeik széles e haza melyik vidékére ve
tődnek, kénytelenek ügy berendezkedni, hogy tőlük telhetöleg min
denféle kívánalmaknak megfelelhessenek, s ez, nézetem szerint, a 
túlterhelés legfőbb oka. Pedig ezen könnyen lehetne segíteni. Ki 
kellene jelölni minden tanítóképzőnek a maga régióját, a melyből 
növendékeit rekrutálja, s a melynek számára tanítókat képezzen. 
Legelőször foganatosítsa ezt az elvet a kormány az állami iskolá
ban, a mennyiben csakis az illető régióban lévő tanítóképzőből ki
került tanítójelölteket alkalmazzon. Apránként majd követik a köz
ségi és felekezeti iskolák is, mert belátják, hogy legjobban a vidé- 
kükbeli tanítóképző qualifikálja a tanítókat az ö specialis viszo
nyaik számára. Ily módon sikeresen érvényesíteni lehetne a munka
felosztás elvét. Az egyik tanítóképzőben külön cursust lehetne 
berendezni pl. a siketnémák tanítói számára, egy másikban, a hol 
a körülmények úgy kívánják, nagyobb súlyt lehetne fektetni a me
zőgazdasági és kertészeti gyakorlatokra.

Ily eljárás mellett jóllehet le kellene tanítóképzőinknek mon
dani az egyöntetűség kétes dicsőségéről, de elnyernék azt, hogy 
mindenikükből egy egy sajátszerű intézet válnék ölesen kidomboro
dott egyéni jelleggel. Eadó Vilmos.

A ZENETANÁRKÉPZÉS ÜGYE HAZÁNKBAN.

A neveléstan régi és sokat hangoztatott alapelve, hogy a 
szellemi képességeket összhangzatosan kell kimívelni, hogy a neve
lés és tanítás által az egész erkölcs-szellemi egyéniséget kell kifej
teni. E harmonikus kimívelés felöleli a zenét is s ebben a lelki 
egyensúlyban a zene valóban egyike a legfontosabb tényezőknek. 
A zene az ember testi és lelki szervezetében van megállapítva, mely 
őt mintegy prædestinâlja arra, mint a dalos madarat az éneklésre. 
Az bizonyos, hogy az ember kedélyi világa a zene által nyilvánú) 
a legközvetlenebbül s az érzelemnek a gondolattal való benső ösz- 
szefüggésénél fogva az emberi szellem egyik legkiválóbb sajátsága.

A zene képző hatását már a régiek is elismerték. A nagy mí- 
veltségű görög nép egészen belefoglalta a nevelés keretébe. A zenét 
nem csupán a hallás, hang és zenei érzék kifejtése szempontjából 
mívelték, hanem a szellem gymnastikájának tartották ; czéljául nem
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a virtuozitást tekintettek, hanem az erkölcsi nevelést, a szenvedé
lyek megfékezését. A zenét minden szép és nemes ápolójának tar
tották ; a philosophiával egyenrangúnak. A zenét nem érteni és 
nem szeretni a görögöknél a barbár durvaság jele volt. Athénben 
az atyának szabadságában állott, hogy minő tudományokban tanít
tassa gyermekét, de a gymnastika és zene kötelező volt. így fogták 
föl a zene hivatását legnagyobb bölcselőik, egy Pythagoras, Sokra
tes, Plato, Aristoteles.

Korunk zenéje magasan fölötte áll a régi kor zenéje primitiv 
kísérleteinek ; úgyszólva új alapból indúlt ki, azért modern művé
szetnek is tartjuk és csodálatos, hogy a zene a nevelés rendszerében 
még sem foglalta el az őt megillető helyét. Az új kor pædagogusai 
helyesen fölismerték nevelő és képző erejét, de nem voltak képesek 
a szellemi munka gépezetébe illeszteni. Zenénk, egy æsthetikus 
szavai szerint «kocsihoz hasonlít, melyet sötét éjben fékezetlen 
lovak hegyen-völgyön, mezőn, folyón, mocsarak és mélységek fölött 
ragadnak tova». Az a sok megbomlott lelkű virtuóz-zenész mind e 
jellemző szavak példái. Nem gondoljuk azért, hogy minden ember 
Pythagoras tanai szerint zenével kezdje a napot, hogy így lelkét a 
kedély nemes érzelmeivel készítse elő ; hanem hogy rendszer hozas
sák a zenei nevelésbe s kellően felhasználtassék nem eléggé méltá
nyolt szelleme.

Honnan várjuk mindennek rendezését, kihez intézzük fel
hívásunkat, hogy ne hangozzék el a pusztában kiáltó szó gyanánt? 
ügy hiszszük, hogy nem egyesek, nem társulatok hivatása rendet 
csinálni, hanem az államé, melynek módjában van ezt tenni. Hozzá 
fordulunk e javaslatunkkal, de átadjuk a nyilvánosságnak is, hadd 
szűrődjék át a közvélemény rostáján. Bőmével tartunk, ki azt állí
totta, hogy minden igazság addig ismétlendő, míg valóság nem lesz. 
belőle.

Felületesen tekintve a zenei nevelés ügyét, könnyen belenyu
godhatnánk a mostani állapotokba; hiszen tanítják az éneket elemi 
és polgári iskolákban, a középiskola is foglalkozik vele ; a præpa- 
randiák zenetanárokat és zenetanítókat képeznek ; a zeneiskolák 
tanítását ellátják jó hirnévvel bíró zenészek, virtuózok. És mégis,— 
az egész rendszer hibás, miként annak kimutatásával nem fogok 
adós maradni ; de fent ártom magamnak bővebb igazolását más 
alkalomra. Hiszen az eddig képesített zenetanárok és zenetanítók 
csak úgy mellékesen tanultak zenét, mert más tárgyakra kellett ké
szülniük s csak úgy mellékesen kerítettek sort a zenére ; ha pedig 
megszerezték az oklevelet, s alkalmazást is nyertek, annyi mindent 
kell tanítaniok, hogy nem szentelhetik magukat teljesen a zenének. 
De ez még bagyján ; ez a képesítés legalább állami ellenőrzés alatt 
áll s meg vannak szabva, úgy a hogy, föltételei. Más kérdés, hogy 
hol szedik magukat azok a zenetanárok, kik a magyar birodalom 
folyton szaporodó zene-iskoláit ellátják s az a sok magántanítással
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foglalkozó zenemester, kik névjegyükön hordják a zenetanár hang
zatos czímét. Az egyetem megvonta a tudományt mívelő, oly szi
gorú vizsgálatokat kiállott docenseitől a tanár czímet в az állam 
elnézi, hogy bármely kontár zenész magát tanárnak nevezi. Nehéz 
feltételeket szab a magániskolák fentartói, alapítói elé s nem kérdi, 
hogy kik azok, a kik zeneiskolákat nyitnak.

Szóval a zeneiskolák tanerőit seholsem képezték. A zenei 
conservatoriumok kizárólag a virtuóz-képzést tartják szem előtt, 
pedig csak talán minden századik lesz azzá ; a többi 99 a zenetaní
tásra alapítja existencziáját s talán az a századik virtuóz is előbb- 
utóbb a tanításra fanyalodik. Ebből az következik, hogy a zene
iskoláknak épen első helyen a zenetanításra kellene növendékeit 
előkészíteni; de ezt majdnem teljesen elhanyagolták. Hiszen a 
tanítás minden ágában gondoskodva van a methodikáról és didak
tikáról. Már a gyermekkertben is rendszert kívánnak a gyermek 
szellemének fejlesztése tekintetében; tanfolyamot kell végezni óvó
képző intézetekben azoknak, kiknek hivatásuk lesz a gyermekekkel 
naponként néhány órát okosan eljátszani. Az elemi és középiskola 
folyton keresi a tanítás helyes módszerét ; elmélkedik, kutat, meg
figyel és tapasztalataiból és elméletéből levonja a tanulságot. A ta
nítóknál nem éri be bizonyos általános míveltséggel, a tanároknál 
nem éri be a tudomány szakismereteivel, hanem megkívánja tőlük 
a nevelés és tanítás tudományát és gyakorlatát. A præparandiâk és 
semináriumok szabályozzák a leendő tanerők szellemét, midőn 
pædagogiât, psycliologiát, logikát adnak nekik kulcs gyanánt, hogy 
behatoljanak ezek révén a gyermek leikébe s el ne rontsák a rájuk 
bízott szellemi tőkét. Csak a zeneiskolák nem törődnek mindezzel ; 
ott még a laikus felfogás járja, hogy a ki tanulta a zenét, az taní
tani is tudja. Pedig a zene folyton nagyobb tért foglal; a zene
iskolák nem csak a külföldön, hanem nálunk is, gomba módjára 
keletkeznek s az állam tétlenül nézi legtöbbnyire káros gazdálko
dásukat. Nem kérdi, hogy bírnak-e azok a mesterek képesítéssel a 
tanításra. Éneket tanítanak, a kik maguk sem tudnak énekelni s a 
hangfejlesztés módszerét a praxisból kívánják elsajátítani, tönkre- 
téve sok egészséges orgánumot: mert jórészt azt sem tudják, hogyan 
néz ki az ének hangszerve, nem hogy physiologiájával tisztában 
volnának. A zenének ily avatatlanok által űzött tanítása megbontja 
a fiatal szellem összhangját. Hogy a zene methodikus tanítása még 
felette hiányos, az ezek után egészen természetes dolog; mert ma
gának a legelterjedtebb hangszernek, a zongorának methodikája, 
miként azt Köhler, Romaun és Breslauer vázlatosan tárgyalják, 
egészen újabb keletű. így az egész zenei pædagogia, mely még alig 
talált számbavehetö mívelőt.

E régi mulasztások eredeti bűnét végre kezdik fölismerni 
nemcsak a külföldön, hanem nálunk is, de még mindig nem jutot
tak csak némileg is egyöntetűségre és pedig arra nézve, hogy az
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iskolákban minő szerep jusson a zenének, illetve éneknek, hogy 
felvétessék-e a felsőbb iskolák disciplinái közé, hogy minő alapra 
helyezkedjenek a zene-iskolák az általános míveltséggel szemben, 
hogy mennyit kívánjanak a zenei szakokon kívül azoktól a meste
rektől, virtuózoktól, kik a zenét zene-iskolákban tanítani hivatvák. 
Legkevésbbé törődtek az utóbbi kérdéssel s így történt meg az az 
anomalia a külföldön is, hogy királyi, állami s mindenféle zene- 
professorokká lettek rendesen azok, kik az ujjak gymnastikájában 
a legtöbbre vitték, de még a zenei tudáshoz is föltétlenül szükséges 
elméleti disciplinákhoz vajmi keveset értenek, sőt az igazi zenei 
míveltség gúnyos megvetői.

A zenetanár-képzés ügyét illetőleg végre megtörtént az első 
elhatározó lépés nálunk is, midőn az állam a múlt tanévben meg
nyitotta az orsz. m. kir. zene- és színművészeti akadémián a zene
tanárképző tanfolyamot, mely egyelőre a zongora-tanszakot öleli 
föl. Lássuk mit kíván ez a növendéktől, mit kell tanulnia a zene
tanári képesítés megszerzéséig; mellesleg mondva ez a tanfolyam 
úgy a zenei, mint az általános míveltségre nézve magasabbra he
lyezi követelményeit, mint a külföld hasonló intézetei.

A növendék a zongora-tanszak zenetanári oklevelének meg
szerzéséig a következő nem épen rózsás úton juthat el, föltéve, hogy 
az orsz. m. kir. zene és színművészeti akadémiában kezdi és fejezi 
be tanulmányait.

A zeneakadémiai zenetanárképző gyakorló iskolájában tanul 
három évig, innen az előkészítőbe jut s két évi tanulás után az 
akadémiai tanfolyamba; itt kezdődnek a kötelező melléktantárgyak. 
Az első osztályban tanul a zongora mellett összhangzattant és kar
éneket, a másodikban ellenpontot, alaktant és karéneket, a har
madikban kamarazenét, karéneket és zenetörténetet. Innen már 
beléphet a zongoratanárképzőbe, egyidejűleg látogatva az akadémiai 
tanfolyam zongoratanszakának negyedik osztályát, együttesen a 
következő tantárgyakkal : zongorajáték, kamarazene, zenetörténet, 
zene-æsthetika, karének, vers- és költészettan, methodika és didak
tika. Innen átlép a tanárképző második osztályába, tanulva magyar 
irodalomtörténetet, karéneket, pædagogiât és tanítva a gyakorló 
iskolában. A jelzett tárgyakkal azonban nincs kimerítve a tananyag, 
mert a methodika és didaktika kapcsán előadásra kerül a zongorá
nak, mint hangszernek története és a zongora-irodalom főbb művei
nek áttekintése; a pædagogia felöleli a psychologia vázlatát és a 
zenei nevelés történetét ; az irodalomtörténet tekintettel van a kul
túrtörténetre ; a zene-æsthetika kiterjeszkedik a zenének más mű
vészetekhez való viszonyára és a fizikai hangtanra.

Az egész tanfolyam e szerint 10 évre van beosztva s aleczke- 
órák mellett napi В—4 órai zongorajátékot föltételez.

De hol marad most már az úgynevezett általános míveltséget 
jelentő iskolai tanulás? Ha a gyermek 9 éves korában lép be a



A ZENETANÁRKÉPZÉS ÜGYE HAZÁNKBAN. 27

zongora-tanárképző gyakorló iskolájába, akkor 14 éves koráig elvé
gezheti a zenei tanulmányok mellett a polgári vagy középiskolai 
négy osztályt; de a nyilvános iskolázás az akadémiai tanfolyam 
mellett már nem lehetséges. A zenetanulás abszorbeálja az egész 
embert. Lehetnek mindenesetre agilis szellemű növendékek, kik a 
zeneakadémia látogatása mellett magántanulás útján megszerzik a 
tanítói, illetve tanítónői oklevelet, ifjak, kik leteszik az érettségi 
vizsgálatot s talán beiratkoznak az egyetemre is, de a tudományok
ban zenei tanulmányaik mellett alig fognak boldogulhatni, illetőleg 
sokra mehetni.

A négy polgári vagy középiskolai osztálynak s a zeneakademia 
egész tanfolyamának elvégzése után nyert zenetanári képesítés a 
tudásnak és a lélek összhangjának nem épen megvetendő anyagát 
biztosítja. A zenetanári czím mindenesetre teljes joggal fogja meg
illetni őket ; hiszen a képesítés a zenét nevezi meg főtárgyul s mért 
kelljen többet tudnia tán a fizikából, matliematikából vagy khérniá- 
ból? Vagy többet tud ezekből a tárgyakból a középiskolai tanár, ki
nek oklevele van pl. a modern nyelvekből? Az általános míveltség 
magasabb fokát kívánni lehetne ugyan a zenetanártól, de akkor 
miért nem kívánjuk más tanártól a zenei míveltséget is?

A zeneakadémiai tanfolyam és zenetanárképző, valamint négy 
polgári- vagy középiskolai osztálynak elvégzése alapján nyert szel
lemi tőke úgy az érzelmi, mint értelmi szempontból fölér egy más 
irányú tanári ismeretkör anyagának súlyával. De ma már különben 
is a szakismeretek dominálnak minden téren ; erre van alapítva a 
zenetanárképző is. Ennek az úgynevezett általános míveltségnek 
szintén a szakismeret keretében kell mozogni ; azért az általános 
míveltséget szabályozó ismeretek követelményei a zenetanárra 
nézve másként állítandók össze. Az általános míveltség ma már az 
összes tudományágok oly széles körét öleli föl, hogy még elemeit is 
alig lehet a komoly szaktanulás mellett elsajátítani.

A nyilvános iskolák látogatása nehezen lévén összeegyeztet
hető a zeneakadémia munkakörével és tanrendjével, a hiány a zenei 
tanárképzőben pótolandó, s e tekintetben, ha a fennebb ecsetelt 
tananyag a humaniórákból nem találtatnék elegendőnek, könnyen 
volna oda még egy-két tárgy beilleszthető, pl. valamely modern 
nyelv, történelem stb. így azután a zeneakadémiai tanárképzőbe 
helyezhető át a polgári és præparandiai zenetanárképzés, a nélkül, 
hogy valamely más polgári iskolai szakcsoportot kívánnánk a zene
tanári pályára készülő jelölttől. E tekintetben legyen elég Ausztriára 
hivatkoznunk, hol az összes zenetanári képesítések alapjául es ik 
annyit kívánnak : «dass er mindestem eine Bildung erlangt hat, 
die jener, welche durch Absolvierung der Bürgerschule erzielt 
wird, als entsprechend erkannt werden kann». (Reichsgeselzblatt 
XL. Stück. 1871.) Az egész zenetanári képzés e szerint minden ne
hézség nélkül áthelyezhető a zeneakadémiába, miként hasonló tör
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tént a rajz tanítására nézve, midőn áthelyezték a rajztanítók és 
tanárok képzését és képesítését az orsz. rajztanárképző intézetbe.

Eddigelé azért kívántak a polgári iskolai zenetanítóktól még 
egy más szakcsoportot is, mivel a polgári iskolák óraszáma az ének
ből nem adja ki a tanár teljes óraszámát. Ez volt az a fontos argu
mentum, a mi m iatt a polgári iskolákhoz a zenetanításra jórészt 
felületesen készült tanerőket neveztek ki. A dolgon nagyon egysze
rűen lehet segíteni. Hát nevezzék ki a zenetanárt kisebb óraszám
mal s kisebb fizetéssel. így is bizonyára igen sokan keresnék föl ezt 
az életpályát s többen adnák magukat a zene alapos mívelésére, 
mert eddig nálunk a zene nem volt életpályának tekinthető. A leg
helyesebb megoldás azonban az volna, hogy szaporítsák a polgári 
iskolák énektanításának elégtelen óraszámát. így aztán módja volna 
a zenetanítónak kizárólag zenét tanítani és azt mívelni. A rajztanár
képző intézet is beéri csupán a rajzzal s nem kíván jelöltjeitől más 
szakcsoportot.

Az egységes középiskola tervezőinek pedig szíves figyelmükbe 
ajánlanám, hogy vegyék föl az éneket is a kötelező tantárgyak 
közé; így van ez a zeneileg legmíveltebb német nemzetnél is.* Az 
ifjúság szíve és lelke sokat nyerne vele s a zene hatalmas lendület
nek indulna ; százakra menne egyszerre a zene komoly mívelőinek 
száma ; ha a zene a férfiaknak kenyeret adna, akkor egy csapásra 
megszűnnék az az anomália, hogy nálunk a zenére majdnem kizá
rólag nők adják magukat. A zeneakadémiai tanárképző jelenlegi 
16 hallgatója között csak 3 férfi van, mi eléggé illusztrálja állítá
somat.

Végül elmondhatom, hogy az intéző köröknek is az a nézete, 
hogy a zenei képesítés a zeneakadémiába tétessék át; de ez csak 
úgy lehetséges, ha a szervezet a szakismeretre helyezi a súlypontot 
s megszünteti más tudományszak követelményét és az elemi tanítói 
oklevél vagy érettségi bizonyítvány föltételét s az úgynevezett álta
lános míveltség ebből származó netaláni hiányait a zenetanár-kép
zőben fogja pótoltatni.

H akrach J ózsef.

* A legújabb porosz tanterv szerint a felsőbb iskolákban ú. m. a 
gymnasium-, reálgymnasium-, főreáliskola- és a felsőbb polgári iskolában 
a sextában és a quintában az ének kötelező tantárgy és heti 2 órában tanít
ják, a többi osztályok tanulóinak pedig részt kell venniök a karénekben.

A szerk.
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A NÉMET TANÁRKÉPZÉS REFORMJA.

Az iskolai reformok között Németország semmit sem tartott 
elöbbrevalónak, mint a tanárképzés ügyének előmozdítását és sza
bályozását. S valóban nem lehet csodálkoznunk a nálunk hangzó 
panaszokon a leendő tanár egyetemi tanulmányait illetőleg, mikor 
Németországban, hol az egyetemek igazán magas tudományos 
színvonalon állanak, szintén általánosan elismert tény, hogy az 
egyetem nem gondoskodik, vagy legalább is, hogy nem gondos- 
kodhatik a tanárképzésről is. Vannak ugyan hangok, melyek a 
tanárra nézve elégnek tartják a tudományos képzettséget abban 
a föltevésben, hogy a tudományosan készült egyén, a ki a tanári 
pályára rátermett, magától is meg fogja találni a neki megfelelő 
és sikerre vezető utat a tanári pályán. Azt senkisem tagadja hogy 
a fődolog a rátermettség, de az is bizonyos, hogy az elméleti belá
tás csak öregbíti és fokozza a rátermettség tehetségét s öntudatos 
nevelői munkásságot egyedül tesz lehetővé. S valóban a legilleté
kesebbek elismerik a pædagogiai képzés elkerülhetetlen szükségét. 
Goszler volt-miniszter 1889-ben márcz. 6-ikán a képviselőházban 
tartott beszédében a próbaévről megemlékezvén, hibáztatta, hogy 
a próbaéveseket általában magukra hagyták, de abbeli nézetének 
adott kifejezést, hogy «das sind nur glücklicher angelegte Naturen, 
die immer ihren Weg tastend finden werden, auch im Dunkel der 
Nacht. Aber die Unterrichtsverwaltung muss im allgemeinen doch 
mehr mit dem Durchschnitt rechnen und da habe ich doch den 
Eindruck, dass auf diesem Gebiete nicht alles ist, wie es sein 
sollte.» Ez állapotok javítására érlelődött meg benne a « Seminar- 
jahr» gondolata, mint azt a már említett beszédben kifejezte : 
«Azt hiszem, hogy a tulajdonképeni próbaév közt, a mint az 
alakúi, s az egyetemről való távozás közt még egy közbenesö 
foknak kell lennie.» Eyen közbenesö foknak ismeri el aztán a 
Németországban levő pædagogia seminariumokat (Poroszországban 
számra 11-et), melyek azonban csak 04 kandidátust képezhettek 
abban az évben, s így 464 kiszorult belőlük. Ezeknek praktikus ké- 
pezhetése végett találta czélszerünek, hogy a teljes intézetek közül 
a kiválókat kiszemelvén, mindenikhez körülbelül 6—6 fiatal em
bert utasít, kiket aztán egy kitűnő direktor vagy kiváló tanárok 
bevezetnek az iskolai élet praxisába, részint mintaelőadások, ré
szint beható megbeszélések, részint végre a tanár vezetése alatt 
történő tanítás utján. E gondolatoknak teljes kifejezését foglalja 
aztán magában az 1890 márcz. 15-ikén kiadott: «Ordnung der 
praktischen Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an höhe
ren Schulen», a mely úgy tekinthető, mint a mai németországi 
tanárképzés alapja, mert bár e rendelet voltakép csak a porosz
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tanárképzésre nézve kötelező, de mivel Poroszországban csak az e 
szerint képzett tanárok nyerhetnek majd alkalmazást, a többi 
német államok nagy része némi módosításokkal lényegileg szintén 
elfogadta e szabályrendeletet.

Minthogy tehát ez az Ordnung oly átalakító befolyással van 
az egész németországi tanárképzésre, ebből indulok ki, s azt vizs
gálom, mennyire felel meg egyik-másik intézet e szabályzat köve
telményeinek és milyen módon valósítja őket a praxisban.

E szabályzat értelmében minden kandidátus köteles szak- 
vizsgálata után két évi gyakorlati képzésnek alávetni magát. Ez a 
két év : a seminariumi év meg a próbaév. A seminariumi évet vala
mely meglevő pædagogiai seminariumnál, vagy a gyakorlati képzés 
czéljainak megfelelő s a közokt. miniszter által kijelölt 9 osztályú 
középiskolánál töltheti; jelentkezhetni a nyári vagy áté li félév 
előtt az illető Provincialschulkollegium előtt. Átlag 6—6 jelölt ju t
hat egy intézetre. Intézetet a jelölt a seminariumi év alatt nem 
cserélhet. A seminariumi képzés a következő módon történik :

1. Hetenkint legalább két órában tervszerűleg rendezett 
pædagogiai értekezletet tartanak a direktor vagy egy megbizott 
tanár vezetése alatt, melyben a direktor engedőimével más tanárok 
is részt vehetnek. Ez értekezletek főtárgyai : a nevelés- és tanítás
tan fő elvei alkalmazásukra való tekintettel ; órákra való előkészü
let, a seminariumi tagok előadásainak bírálata, a seminariumi 
tagok részéről rövidebb referátumok pædagogiai vagy admini- 
strationalis kérdésekről; a seminariumi év letelte előtt három 
hónappal beszolgáltatandó dolgozat valamely, az igazgató által 
kitűzött pædagogiai vagy didaktikai kérdésről.

2. A jelöltek praktikus foglalkoztatása áll először az igazgató 
és az általa kijelölt tanárok óráinak látogatásából és saját tanítói 
működésükből, mely a 2-dik évnegyedben kezdődik, s melyre a 
jelölt irásbelileg készül. A jelölt próbatanításán a többiek is jelen 
vannak, ha a direktor máskép nem rendelkezik. A jelölt a direktor 
vagy megbizott tanár vezetése alatt tanít hetenkint 2—3 órán. 
Alkalmat kell neki adni, hogy a tanszerekkel megismerkedjék; 
egyúttal lehetőleg részt kell vennie a munka- és játszó-órákon, a 
tornatanításban s iskolai kirándulásokon. A helyi viszonyokhoz 
képest időnkint tanító-képzőknél és népiskoláknál való hospitálása 
is ajánlatos. A rendes osztályvizsgálatokon, valamint konferencziá- 
kon rendesen a seminariumi tagok is részt vesznek, mint hallgatók. 
(A direktor és a seminariumi tagok vezetésével megbizott tanárok 
saját tanításokban lehetőleg könnyebbítést kapnak).

A seminariumi év letelte előtt négy héttel a direktor saját 
tapasztalatai és a megbizott tanárok ítélete alapján jelentést tesz 
a Provincialschulkollegiumnak a kandidátusok évi működéséről és 
sikeréről; mellékli a kandidátusok írásbeli dolgozatait, bírálattal 
ellátva és a kandidátusoknak a próbaévre való jelentkezését. A je-
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lölt meg is nevezheti a helyet, a hol a próbaévet tölteni kivárnia 
(rendesen ama provinczia, a hol seminariumi évét töltötte) s e 
kívánságát lehetőleg teljesítik. A kiket a direktor a tanári pályára 
képteleneknek itél, azoknak a Schulkollegium tanácsolja, hogy 
hagyják el e pályát.

A próbaév lefolyása a következő :
A Prov. Schulkollegium a jelentkező jelölteket bizonyos (tel

jes vagy nem teljes) intézetekhez utasítja, még pedig 9 éves tan
folyamit intézetekhez legfölebb hármat, kisebbekhez legfelebb ket
tőt, s ez alkalommal közli az intézet vezetőjével a jelölteknek a 
seminariumi év alatt tanúsított sikerét, jó tulajdonságait vagy 
hiányait. Intézet-csere csak kivételesen történhetik.

A képzés módja a következő :
1. Képesítésük pontos szemmeltartásával mindjárt nagyobb 

feladatot kapnak s heti 8—10 ingyen tartandó órára vannak köte
lezve a direktor vagy az illető osztályfők és tanárok vezetése alatt. 
Foglalkozásuk rendjét a direktor szabja meg, tekintettel arra, hogy 
több szakban, több osztályban taníthassanak.

A direktornak és az intézet tanárainak, kiknek tanítását a 
jelölt időnkint helyettesítőleg átveszi, mindig jelen kell lenniök, 
mert a czél nem az ő megkönnyítésük, hanem a jelölt gyakorlati 
kiképzése.

A direktor a jelöltnek mindjárt belépésekor pontosan meg
jelöli feladatát, megismerteti az iskolai renddel és ellátja a kellő 
utasításokkal. Munkásságára és vezetésére felügyel, a tanórákon 
többször meglátogatja, egyes hibákra figyelmezteti, szükség esetén 
komolyan inti.

A vezetéssel megbízott tanárok kötelesek a jelölt óráin az 
első évnegyedben rendesen, később legalább havonkint kétszer 
megjelenni s a szükséges megjegyzéseket óra után megtenni. Hó- 
naponkint a rendes értekezlet végével az illető tanárok jelentést 
tesznek a direktornak s megbeszélik vele a jövőre szükséges 
dolgokat.

A direktor által különösen kijelölt tanórákon a jelölteknek 
jelen kell lenniök, szintúgy a vizsgálatokon és tanári értekezlete
ken, s az érdemjegyek megállapításánál az osztályfőnök ellen
őrzése mellett szintén szavaznak.

Sürgős esetekben a Prov. Schulkollegium engedelmével heti 
20 órára kötelezhető a jelölt, s ezért megfelelő jutalmazásban 
részesül. Ez esetben teljes szavazati joga van az általa vezetett 
osztályt illetőleg.

A pædagogiai belátás mértékének igazolására a jelöltek a 
próbaév vége felé jelentést adnak be a direktornak saját munkás
ságukról.

A próbaév végén a direktor is jelentést tesz róluk a Prov. 
Schulkollegiumnak s mellékli dolgozatukat. Ennek alapján azután
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a Prov. Schulkollegium a kétévi praktikus képzés fölött ítéletet 
mond s elismeri vagy megtagadja a jelölt képesítését. Elismerés 
esetén bizonyítványt állít ki a jelöltnek, mely kiegészítő része a 
tudományos vizsgálati bizonyítványnak. A képesítés megtagadása 
akkor történhetik, ha a jelölt pædagogiailag nagy járatlanságot 
tanúsít, szorgalmat nem fejt ki és nagy erkölcsi vagy testi fogyat
kozások miatt ifjak tanítására alkalmatlan. A megokolt határozat 
ez esetben is közlendő a jelölttel.

A közoktatásügyi miniszter fentartja magának a jogot, hogy' 
egyes esetekben, különösen papoknak vallástanítókúl alkalmazása 
esetén, a kétévi gyakorlati kiképzés teljesítésétől felmentést adjon.

A többi német szövetséges kormányzókkal való értekezés a 
próbaév elismerését illetőleg fentartatik.

Ezzel a szabályzattal szemben különböző állást foglalnak el a 
kisebb német államok, de nagy részük idegenkedik a két gyakorlati 
év elfogadásától, s egy gyakorlati évet is elégségesnek tartanak. Olyan 
kis államok, melyek intézeteik csekély' számánál fogva nem remél
hetik, hogy kandidátusaiknak alkalmazásáról gondolkodhatnak, ter
mészetesen kénytelenek elfogadni a szabályzatot, hogy jelölteik előtt 
el ne zárják a másutt való alkalmazás útját. Ellenben, a mely álla
moknak e tekintetben nincs mit aggódniok, azok saját tetszésük 
szerint szabályozhatják a dolgot, nincsen megkötve a kezük.

Weimar nagyherczegség pl. — intézeteinek száma igen cse
kély lévén — csaknem teljesen hasonló szabályzatot adott ki s 
ezzel bizonyítványainak általános érvényt szerzett. Mindamellett 
vannak szabályzatában figyelemre méltó részletek, s az a körül
mény, hogy a gyakorlati képzést magával a (jénai) egyetemmel 
szoros kapcsolatba hozta, különös jelentőséget ád e szabályzat
nak. Ugyanazon czélnak elérésére t. i., melyet a porosz szabályzat 
kitűz, a weimari szabályzat legalkalmasabbnak tartja első sorban 
a gyakorló iskolával egybekötött pædagogiai egyetemi semina- 
riumot. E pontja (4. §.) így hangzik :

«Az egyetemi pædagogiai seminarium vezeti he a kandidá
tusokat a nevelés és tanítás általános elméletébe és megmutatja a 
tanítás feladataira való alkalmazásukat a gyakorló iskolában. 
A jelöltek rendesen hallgatják a pædagogiai seminarium vezetőjé
nek a pædagogiârôl és segédtudományairól tartott felolvasásait, 
melyekért azonban, ha a kandidátusok szegények, az illető állam 
fizeti a tandíjat. Szintúgy részt vesznek a seminarium theoretikus 
és praktikus gyakorlataiban. Jelen vannak a seminariumi iskolá
ban hetenkint egyszer tartandó próbatanításon s az ezt követő 
megbeszéléseken, s legalább az első félév alatt vállalnak valami 
kisebb, heti 2—3 ómból álló tanítói feladatot egy seminariumi 
tanár példája és vezetése nyomán.»

Erre a czélra van Jénában a pædagogia egyetemi tanárának 
dr. Remünk vezetése alatt berendezve egy elemi iskola, melyhez
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•egy-két polgári osztály s egy gymnasiumi osztály is csatlakozik. 
E gymnasiumi osztály újabb rendelkezés szerint megszűnt s a múlt 
nyári félévben már nem existált. Valószínűleg abból a föltevésből 
indult ki a kormány, hogy az első évben jobb, ha az általánosabb 
érvényű és kisebb szakszerű apparátust kívánó elemi tanítással 
foglalkoznak a jelöltek, a próbaév alatt elég alkalmuk lesz a gym
nasiumi tanítás rendszerével megismerkedni. Részemről azt hi
szem, hogy, bár az ilyen elemi gyakorló iskola igen alkalmas a 
pædagogiai tudat felköltésére, a pædagogus munka egységének 
megismerésére s arra, hogy magát a tudományt a pædagogia szol
gálatába vonja, mindamellett nem elégséges a jövő gymnasiumi 
tanár pædagogiai kiképzésére, valamint hogy az így származó 
hiányt a próbaév sem fogja pótolni, minthogy az elméleti képzés 
nagy részét az első évvel bevégzettnek tekinti. Helyesen mondja 
dr. G. Richter a jénai gymnasiumi seminarium ismertetésében 
(Jenái Jahresbericht 1890/91) jó oldalainak elismerése mellett: 
«Ez (a neme a képzésnek) nem mutathatja meg az elméleti téte
leknek magasabb iskolákra való alkalmazását, nem ismertetheti 
meg a jelölteket a legfontosabb tantárgyak módszertanával.» Más
részről nagyon szükségesnek tartja a tanárképzés e kettős iskoláját 
s azt mondja, hogy ebben a tekintetben, mely a porosz szabályzat
ban nincs kellőkép respektálva, a gyakorló iskolával egybekötött 
egyetemi pædagogiai seminarium más intézkedések által alig pó
tolható, becses támogatást nyújt a tanárképzésnek. « A seminariumi 
osztályban — így folytatja Richter — átlátszóbb és egyszerűbb a 
tananyag, megkönnyíti az elmélet alkalmazását s lehetővé teszi, 
hogy a jelölt gyorsabban beleélje magát a tanítói tevékenységbe. 
Különösen üdvös a tudományára büszke jelöltnek, ki a kicsinyek 
világától és szükségeitől elidegenedve, az akadémiai előadások 
nyelvéhez szokva nagyon is hajlandó azt az osztály előtt is visz- 
hangoztatni, — igen üdvös, mondom, reá nézve, ha a kicsinyek 
olé állítva nem tehet egyebet, mint hogy a gyermeki lélekhez 
leereszkedjék, szóval és tettel a gyermeki értelemhez alkalmaz
kodjék.»

Mindebben természetesen igen nagy szerepük van a jénai 
viszonyoknak, hol az egykor Story által alapított elemi gyakorló 
iskola újabban Í886 október il-ikén  Rein által fölelevenítve, oly 
hagyomány volt, melylyel számolni kellett.

De mielőtt e gyakorló iskola ismertetésére áttérnék, hadd 
említsem fel a weiniari szabályzatnak a porosztól eltérő egy pár 
nevezetesebb pontját.

Említést érdemel az 5. §. c) pontjában az, mely a rajzolásban 
járatlan jelölteknek a gymnasiumi rajztanító által adandó cursu- 
son alkalmat akar adni, hogy a perspektivikus és síkrajzban, a 
táblán való rajzolásban gyakorolják magukat. Továbbá a cl) pont, 
mely az egyetemi seminariumra való tekintettel annak vezetője és a

Magyor Pædagogia, I ,  1. 2. 3
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gymnasiumi direktor közt az érintkezést és észrevételeik kicserélését 
magától értetődőnek mondja. A 7. §. szerint pedig a direktor az év 
vége felé a minisztériumhoz adandó jelentését saját tapasztalatain 
kívül az egyetemi pædagogiai seminarium vezetőjének írásbeli 
ítéletére is alapítja, s azt mellékeli is jelentéséhez. Említést érde
mel a 7. §. utolsó pontja is, mely szerint a seminaristáknak erejü
ket és idejüket egészen pædagogiai kiképzésüknek kell szentelniük 
s privát-tanítás útján való mellékkereset csak a direktor beleegye
zésével engedhető meg.

Ezzel áttérek az egyetemi pæd. seminarium szervezetének és 
eljárásának ismertetésére.

Czélja egyrészt a pædagogiai tudomány továbbfejlesztésére, 
másrészt tudományos törekvésű tanárok elméleti és gyakorlati 
képzésére szolgálni.

A direktor vezetése alatt Oberlehrerek veszik át az egyes osz
tályok minden tárgyát s ők felelősek az osztályért; hetenkint refe
rálnak a konferencziákon osztályuk állapotáról, s beterjesztik a 
jövő hétre szóló tananyagot ; egymás osztályaiban hospitálnak ; a 
szülőkkel gyakran érintkeznek. Ők vezetik be a jelölteket az órákra 
való előkészületbe, átveszik Írásbeli præparatiôjukat s időnkint 
benyújtják az igazgatónak; óráikon felügyelnek (a jelöltek csak 
nagy ritkán, szükség esetén veszik át önállóan a tanítást). Joguk 
van a tanításba beleszólni, de csak rövid utasítások és figyelmez
tetések vannak megengedve. Lehetőleg óra után azonnal meg
beszélik velők a dolgokat. Időnkint összes jelöltjeikkel tartanak 
értekezletet.

Az Oberlehrerek közt van egy állandó s ez több tekintetben 
helyettese az igazgatónak.

Tag lehet a jénai egyetem bármely hallgatója. Ezek vagy 
rendes tagok tagy rendkívüliek. Azok közé tartoznak, a kik az 
iskolában tanítást vállaltak. A heti konferencziákon mind részt 
vesznek. Tanítást csak hosszabb hospitálás után vehetnek át, még 
pedig egy félévre. Minden tanításnak írásbeli præparatio az alapja, 
s ennek lehetőleg methodikus egységet kell földolgoznia. Pontosan 
fel kell jegyezni benne a konczentráló kérdéseket s a synthesis és 
systema czélba vett eredményeit. A præparatiôt az illető osztály 
vezetőjének kell átadni, az átnézi, megjegyzéseivel ellátja s átadja 
a direktornak, végre visszaadják a jelöltnek végleges megállapítás 
végett. A tananyagnak így elkészült darabja egyik szakasza az év 
elején főbb részeiben és fokaiban előre megállapított tanmenetnek, 
melyet az Oberlehrer a szükséges módosításokkal havi táblázat és 
heti czélok alakjában a tanteremben kifüggeszt. Ezen az úgyneve
zett konczentráló táblázaton az egyes tárgyak összekötő fonalai is 
fel vannak tüntetve, hogy a tanulók gondolatkörének szétforgácso- 
lását megakadályozzák. Erre ők igen nagy súlyt helyeznek. Hogy a. 
konczentráczió fontos a tanításban, az kétségtelen ; más kérdés,.
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mely beható fejtegetést kivánna, mennyire igazolható az okszerű 
pædagogia elveivel a konczentrácziónak minden részletre kiterjedő 
gyakorlati alkalmazása, s ninesen-e túlságos mesterkéltség az ösz- 
szekötő szálak keresésében.

A seminarium munkásságának főbb mozzanatai :
1. A Iheoretikum. Az egyetemen megy végbe. Különösen 

methodikus kérdéseket beszélnek meg a direktor elnöklete alatt. 
Ide tartoznak a tagok Írásbeli munkálatai is.

2. A praktikum. Ez áll hetenkint egyszer a direktor és az 
összes tagok jelenlétében tartandó próbatanításból. A direktor 
kijelölése szerint a rendes tagok vagy az Oberlehrerek tartják. 
A próbatanításnak a rendes tanítás menetét és képét kell feltün
tetnie. Az állandó Oberlehrer egy főbirálót jelöl ki reá, ki Írásbeli 
bírálatot készít, s azt az értekezlet napja előtt az osztályfőnek, 
aztán a direktornak átadja. Ezt aztán értekezleten felolvassák és 
megvitatják. Előbb azonban maga az előadó olvassa fel önbirála- 
tát. Mindkettőt könyvbe is beírják.

Ugyancsak az osztályfő jelöl ki egy lajstromozót, ki a próba
tanítás alatt rovatokba jegyzi, hány kérdésre feleltek helyesen, 
helytelenül vagy sehogy, s hány összefoglaló felelet volt folyékony 
vagy akadozó.

3. A Iconferenezia. Hetenkint egyszer a direktor, kivételesen 
az állandó Oberlehrer vezetése alatt. Tárgyai : az iskolai ügyek 
általában s különösen a heti praktikum. Ebben első az önbirálat, 
aztán a birálat és a megvitatás, melyre a tagoknak készülnie kell. 
Végül a direktor összefoglalja az eredményeket s ítéletet mond a 
a próbatanítás fölött.

Az összetartás ápolására való a látogató könyv, melybe bár
mely tag beírhatja észrevételeit valamely tanításra nézve, s az 
illető válaszol reá, míg a konferenczia el nem dönti az ügyet.

A seminarium tagjai szép számmal vannak; így pl. 1880/90. 
téli félévében a három Oberlehrerrel együtt volt 24 tag, 1890 nyári 
félévében 32. A tagok a seminarium vezetőjével a legszebb egyet
értésben élnek. A heti konferencziát egy vendéglő külön helyisé
gében tartják sör mellett, de a legnagyobb komolysággal. A próba- 
tanítás bírálatán kívül egyes tagok összefüggő methodikus dolgo
zatokat is olvasnak fel megvitatás végett. így pl. ott-létemkor egy 
jelölt Robinson történetének miként való methodikus kezeléséről 
olvasott fel terjedelmes tervezetet, melyet aztán részletesen meg
vitattak. A tagok jelentkeznek a szólásra s csak a direktor engedel- 
mével beszélnek. A direktor helyett több esetben az állandó 
Oberlehrer felel a fölvetett kérdésekre, kételyekre s csak mikor a 
tagok mindent elmondtak, akkor nyilatkozik maga a direktor. 
A konferenczia néha éjfélig is eltart.

A gyakorló-iskolában a tanulók száma csekély ; ezt kívánta 
már Herbart a gyakorló-iskolától, mert a tanulók nagy száma mel

3*
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lett részint fegyelmi, részint tanulmányi nehézségek állhatnak elő,: 
melyek itt, hol a módszer javítása a födolog, igen zavarólag hat
nak a tanító-munkásságra. Az osztályok száma sem teljes. Ezt már 
sokan kifogásolták s hiánynak tartották, hogy a jelölt nem tekint
het bele az egész iskolai organismusba. Ez azonban nem is czélja 
a gyakorló-iskolának ; kész nevelőket és tanárokat nem képezhet, 
csak el akarja őket látni általános pædagogiai műveltséggel és 
érdeklődéssel, hogy ez alapon aztán tovább fejlődhessék. «Je grös
ser, je schulmässiger — mondja Herbart — desto mehr würde die 
Eigentümlichkeit des Seminars verloren gehen» (Pæd. Schriften 
IL, 273. L).

Van még két igen figyelemreméltó mozzanata a gyakorló- 
iskola életének ; az egyik az iskolai műhely, hol a fiúk egyebek 
közt ügyesen mintáznak is, a másik az iskolai utazások, kirándu
lások, rendszeres ápolása.

Áttérek most a jénai gymnasiumi seminarium ismerteté
sére. Feladata a gymnasium szervezetébe és a gymn. tanszakok 
metliodikájába való bevezetés. Első dolog, hogy a kandidátusok
nak alkalmat adjon minden tekintetben mintául szolgálható taní
tás okos megfigyelésére. Minthogy azonban — mint említett jelen
tésében dr. G. Richter mondja idegen tanításnak haszonnal való 
megfigyelése csak saját oktató tevékenység mellett lehetséges 
(oly pont, melyet a porosz szabályzat 5. §-a nem vett tekin
tetbe), azért csakhamar egymás mellett kell haladniok a kandi
dátusok saját tanító-kisérleteinek gondos vezetés alatt a meg
figyeléssel.

Ezért felváltva majd a direktor vagy a szaktanárok tartanak 
mintatanítást a kandidátusok előtt, majd a kandidátusok tartanak 
próbatanítását alapos előleges és utólagos megbeszélés kíséretében. 
Az előleges megbeszélés a kandidátus Írásbeli praeparatiójához 
fűződik. Az utólagos megbeszélés beható, részletes kritikát kíván. 
A menet ugyanaz, mint az egyetemi seminariumban : a jelölt ön- 
birálata, társainak kritikája (mindkettő azonban csak szóbeli) a 
szaktanár és direktor összefoglaló és kiegészítő kritikája. Ezeken 
kívül szükséges összefoglaló utasításokat is adni egyes szakok me- 
thodikáját, a tantervet, a fegyelmet, iskolai szervezetet, egészség
ügyet stb. illetőleg. A jelöltek részt vesznek a heti konferencziá- 
kon ; testgyakorlatokkal is rendszeresen kívánják őket foglalkoz
tatni ; nemkülönben az igazgató a kormány beleegyezésével rajz
kurzust szándékozik berendezni a jelöltek számára, igen fontosnak 
tartván és méltán, hogy a tanár necsak szóval tudjon leírni vala
mit, hanem tollal és krétával a táblán is. Az igazgató dr. Richter 
említett ismertetése végén figyelemre méltó megjegyzést mond : 
«Erős meggyőződésem, hogy jól szervezett seminariumi év derék 
kandidátusok számára nélkülözhetövé fogja tenni a próbaévet. 
Ezért a legfelső iskolai hatóságnak fönn kellene tartania, hogy
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megfelelő kandidátusokat a seminariumi igazgató ajánlatára egész
ben vagy részben felment a próbaév alól.»

A seminariumi évnek e berendezése azonban (egyetemi, pæ- 
dágogiai és gymnasiumi seminarium) méltán aggodalmat kelthet, 
bogy a jelöltek esetleg ugyanazon időben foglalkozván tanítással 
az elemi gyakorló-iskolában is, a gymnasiumban is, vagy túlságo
san meg lesznek terhelve, vagy feladatuknak nem fognak mindkét 
részről teljesen megfelelni. Ez aggodalom annál jogosültabbnak 
látszik, mert a gymnasium — mint észrevettem — időnek előtte 
elvonja a jelölteket a gyakorló-iskolától. Természetes is, mert fog
lalkoztatja, dolgot ad nekik, s akkor a gyakorló-iskolában nem 
tehetnek eleget minden feladatuknak. Igaz, hogy a gymnasiumban 
csak rövidebb ideig tartó tanítást, kisebb feladatokat kapnak, de 
épen azért ezt bátran a próbaévre lehetne hagyni.

Itt találom helyén valónak, hogy Jénát elhagyván, egy kis 
kitérést tegyek és Willmann-nak, a prágai egyetem pasdagogia- 
tanárának tanárképző működésére térjek át, mert ő — mint 
alapjában Herbartista — talán legközelebb áll a Be in-féle törek
vésekhez.

Prágában egyébiránt különösen az egyetemi proseminariu- 
mok szervezete érdekelt. A proseminariumoknak — melyek az 
egyetemen a seminariumot megelőzőleg vannak szervezve — az a  
czéljok, hogy a középiskolából különböző készültséggel egyetemre 
lépő ifjakat közösen bizonyos alapvető munkával foglalkoztassa, s 
így a seminariumi és egyetemi kurzus gyümölcsözőbb végzésére 
képesítse. A philologiai proseminariumban hetenkint két görög, 
két latin előadás van, s részint szó, részint Írásbeli feladatokkal 
foglalkoznak, így pl. auctorok (pl. Plutarchos, Isokrates vagy Lukia- 
nos) magyarázásával, fordításával, grammatikával, stilistikai gya
korlatokkal, míg a seminariumban már inkább az önálló tudomá
nyos búvárkodásba akarják bevezetni a tagokat. így pl. a prosemi
nariumban görögre fordítják Sallustius Catilináját ; vagy a tanár 
német szöveget diktál s a hallgatók vagy mindjárt, vagy a diktálás 
után latinra fordítják s azután teszik meg megjegyzéseiket. Látni 
való, hogy a proseminarium így szintén alig szolgálhat speciálisán 
a tanár pædagogiai képzésére, hanem inkább a szaktudományi 
képzés előkészítő-iskolája akar lenni. A négy évi kurzusból egy év 
esik a proseminariumra, de különösen jelesek már Va év elteltével 
a seminariumba kerülhetnek, hol aztán előadásokat is tartanak a 
hallgatók. A czél általában «szakszerűen tudományos» ; a metho- 
dikus képzés a pædagogiai seminariumban történik.

E pædagogiai seminarium vezetője dr. Willmann Ottó. Az 
első félévben a jelöltek az ő előadásait hallgatják az egyetemen ; 
aztán egy nyilvános gymnasiumban az igazgatótól kikéri az önként 
jelentkező tanulókat valamely osztályból, hogy jelöltjeit így gyakor
latilag is foglalkoztathassa egy heti rendkívüli órában (szombaton
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d. u.). Minden héten más jelölt tart előadást Írásbeli præparatio 
alapján ; hosszabb feladatokat többek közt osztanak fel. Ez tehát 
olyan próbatanítás-féle egy előre kitűzött themáról. Természelesen 
a fiuk nagyrészt ismeretlenek a kandidátus előtt, régibb ismerete
ket csak tapogatózva kérhet számon tőlük, szóval — a minek 
hiányosságát maga Willmann is elismerte, — igazi iskolaszerű 
tanításról nem lehet szó ; de a gyakorlati foglalkoztatás és alkal
mas thémák kidolgozása mégis igen tanulságos a jelöltekre nézve. 
Ezek a praktikumok. A bíráló konferenczia a közvetlen benyomá
sok reprodukálhatása czéljából mindjárt az előadás után szóbelileg 
történik. Sok ily tliémát említett fel előttem Willmann, pl. Weimar 
és Jena a német klasszikusok korában (VII. osztály), az Ázsiába 
vivő útak (IL, III. osztály), a régiek mathematikája, Vergilius a 
középkorban, Eóma topographiája, Egyptom Herodotosnál, a né
met közmondás, Livius præfatiôja, Schiller Bürgschaftja, Horatius 
sententiái, a görög időképzés rendszere stb.

Bendesen már előre felveszi egyetemi előadásaiba a kö
vetkező évben kidolgozandó nevezetesebb tliémákat (theo- 
retika ).

A minisztérium megbízta Willmannt, hogy hozza közelebbi 
viszonyba a seminariumot az illető gymnasiummal, s hogy a direk
tor is vezető legyen két tanársegéddel (egy a reális, egy a pliilo- 
logiai tanszakra). A további czél gyakorló-osztályok felállítása, 
vagyis — mint Willmann kifejezte magát — «a budapesti gya
korló-iskola utánzása és elmése».

Dr. Willmann Zillernék lipcsei gyakorló-iskolájában tanult, 
melyre hálásan emlékszik vissza. Újabb időben megszűnt a Ziller 
intézete, de a bennlakó árvák megmaradtak, és más iskolákat láto
gattak. Azonban a Ziller-alapította (polgárokból álló) Übungs- 
schulverein kérvényt nyújtott be a minisztériumhoz egyetemi 
seminarium alapítása ügyében. A miniszter azt felelte, hogy ezt 
csak az egyetemnek van joga kivárná, s elutasította őket; ha azon
ban az egylet magán népiskolát akar felállítani gyakorló iskolául, 
akkor ebbeli kérelmét a Schulinspektor útján küldje be a minisz
tériumhoz. Ez megtörtént, az engedélyt megadta a miniszter, de 
későn (április havában), mikor a gyerekek már más iskolákba voltak 
beosztva. így aztán csak ez iskolai évben nyílhatott meg a gyakorló- 
iskola dr. Glöckner egyetemi magántanár vezetése alatt. A Ziller 
intézete is privát intézmény volt, csakhogy független, míg a mos
tani a Schulinspector felügyelete alatt áll, mindamellett tanterv 
dolgában szabad keze van. Az intézet Herbart szellemében fog m ű
ködni. Ez évben az első osztály nyílt meg; vezérfonala Reinnek 
Das erste Scbuljahr-ja.

Németországnak talán legnevezetesebb tanárképző-inté
zete jelenleg a hallei seminarium præceptorum (a Francke- 
féle alapítványokban), mely 1881 óta dr. Frick vezetése alatt
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áll.* Kiváltsága ez intézetnek, hogy míg a seininariumi és a 
próbaév rendesen más-más intézetnél töltendő, itt mindkét év 
végezhető. Mellőzve ez intézetnek különben érdekes történeti 
múltját, itt jelen viszonyainak ismertetésére szorítkozom.

A képzés a következő :
I. Elméleti, még pedig 1. általános didaktikus utasítás az 

intézet direktora által ; 2. az egyes tárgyakban való, methodikus 
utasításon alapuló bevezetés az intézet direktora (dr. Frick), a latin 
középiskola igazgatója (dr. Fries), és a gymnasium, reálgymn. egyes 
tanárai (seininariumi tanárok) által; 3. az általános pædagogiai 
didaktikai irodalommal való tervszerű megismertetés.

Ehhez járul a praktikus képzés szintén három irányban :
1. Rendszeresen megállapított hospitálás a seminariumi és 

más tanárok óráin. Először csak a saját szakukban hospitálnak. 
aztán a rokon szakokban, végre a távolabb állókban ; három hónap 
elteltével tetszésük szerint is hospitálhatnak. 2. Van közös hospi
tálás is bizonyos meghatározott időben a direktor vezetése alatt, 
(mintatanítások) melyben a jelöltek mind részt vesznek, esetleg az 
érdeklődő tanárok is. E közös hospitálás eleinte népiskolában tör
ténik, csak később a középiskolák osztályaiban, eleget téve Will- 
mann ama mondásának : «Die Elementarschule ist die hohe Schule 
für die höhere». 3. Végre a jelöltek maguk is tanítanak eleinte 
állandóan a számukra kijelölt osztályokban és órákban, aztán csak 
égj’ ideig más órákban, és más osztályokban. Az első három hónap
ban nem tanítanak; aztán 6—6 órára (legfölebb 10-re) kötelezhe
tők. A vezető tanár t. i. próbát tesz a jelölttel s a jelölt, ha elő
adása sikerül, átveszi a tanítást. A próbaévben azonban 20 órára 
is (6 óra itt is ingyenes, a többiért egyenkint 1 Va márkát kapnak). 
Ez utóbbira nézve meg kell jegyeznem, hogy a magam részéről 
nem tartom czélszerünek ezt az ideig-óráig való próbálgatást és 
csak az állandóan legalább egy semesternyi időn át folytatott 
tanítást találnám czélravezetőnek. Az a «vorübergehend» tanítás 
kész tanároknak sem adna elég időt arra, hogy a tárgyba igazán 
beleéljék magukat. A jelöltek csoportokra oszlanak. Jelenleg há
rom fő csoport van: az első a történet-, német-, földrajzi csoport 
az általános pædagogiai vezetéssel együtt az igazgató kezében ; a 
második a görög-, latin, franczia-csoport, a harmadik a matliematika 
és természettudományi csoport.

A didaktikai-pædagogiai fejtegetéseken mindnyájan részt 
vesznek ajelöltek, esetleg a tanárok is. (Szerdán 11—12, a próba
előadások után). Itt referál a direktor az újonnan megjelent didakti
kai müvekről, s a nevezetesebbeket a jelölteknek figyelmébe ajánlja.

* Az erős testalkatú, rendkívül tevékeny férfiút, kinek pædagogiai 
folyóirata a legszélesebb körben ismeretes, a múlt hónapban az influenza 
ragadta el. Ki lép ürült nyomába ?
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Ehhez csatlakozik a próbaelöadás megbeszélése. Próbaelőadást 
csak az tart, a ki már egy fél éven át tanított. A jelölt ilyenkor 
okvetetlenül Írásbeli prseparatiót készít (különben inkább csak 
eleinte, a történetből rendesen), melyet előre átad a direktornak ; 
de előre nem igen beszélik meg, inkább utólag. Alkalmam volt egy 
próbaéves tanárjelöltnek az Unter-Tertiában a német történelem
ből tartott próbatanítását s annak a konferenczián való megbeszélé
sét meghallgatni. E történeti előadás annyival érdekesebb volt 
rám nézve, mert Attilával foglalkozott, kiben a középkori despotá- 
nak elrettentő képét akarta az előadó a tanulók szeme elé állítani 
s készségesen követte azokat a forrásokat, melyek szerint a hunnok 
ijesztő arczú, undok, vad népség voltak s noha különben Priskos 
rhetor társaságában tette meg látogatását a hún udvarnál, a jel
lemzés tekintetében már inkább Ammianus Marcellinust tartotta 
szem előtt. Oly merev egyoldalúság mutatkozott a barbár hódító 
erkölcstelen despotismusának e rajzában, hogy a próbatanítás 
megbeszélésén maga dr. Frick megjegyezte — megdicsérvén kü
lönben az előadást — hogy kár volt nem hangsúlyozni, hogy az 
isten kardjának feltalálása következtében Attila hivatottnak hitte 
magát a világuralomra, hogy «ez az emberi érzésből kivetkezett 
szörnyeteg mégis kapjon némi erkölcsi érdeket».

A mi a megbeszélést illeti, először az anyag megválasztá
sáról, szólott dr. Frick tekintve azt 1. abból a szempontból, hogy 
«lehrkräftig» volt-e? 2. adott-e becses és szemlélhető képeket 
és fogalmakat; 3. egészében véve érdemes volt-e egész órán 
át foglalkozni vele, 4. szólott az anyag feldolgozásáról : terv
szerű volt-e? belemélyedtek-e a tárgyba? megfelelő volt-e a tanítás 
a gyermekek felfogásának? Dicsérte a tapasztalaton alapuló fel
tüntetést (Priskos), de figyelmeztette az előadót, hogy a lényeges 
tények és fogalmak sorát «cborusban» többször ismételtesse a 
fiukkal. Ez alkalommal nagyobbrészt maga a direktor tárgyalta 
a jelölt előadását (nem tudom, máskor is így van-e) s a jelöltek
hez csak általános kérdéseket intézett, melyekre a.zok több
nyire általános igennel feleltek. A jelöltek részéről kinevezett 
bíráló nincs is.

Ugyancsak ez órában referál az igazgató, esetleg privát hos
pitálásairól, valamint saját minta-előadásáról is. Ottlétemkor hét
fői napon az Unter-Quartában tartott dr. Frick ily mintatanítást a 
görög történelemből a spártai államszervezetről, nevelésről, és 
czélja volt kimutatni, mily nevelés tette a spártai népet olyan har- 
cziassá, továbbá az államszervezet megbeszélésekor fölmerülő új 
fogalmakat megmagyarázni. Előadása különösen a rövid, velős, 
markirozó elbeszélő képesség dolgában volt mintaadó. Másrészről 
úgy tetszett nekem, hogy — czélja lévén egyrészt az új fogalmak 
nyújtása — a tényekből nagyon is hamar emelkedett az általános
hoz. Erről az előadásról is szólt a konferenczián. Elmondta czélját
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és a czélra vivő eszközöket, de általános megbeszélés tárgyává 
nem tette előadását.

Egy jelölt röviden a kérdésről, a kérdés feltevése módjáról 
érkezett (a kérdésnek «ans einem Zusammenhänge in einem Zusam
menhänge in einen Zusammenhang» kell vezetnie.) Végre dr. Frick 
egy pár új kérdést tűzött ki hasonló értekezés tárgyául, így: «Vom 
Unterrichte im Freien», «Warum empfehlen sich Beienbildungen?»

A konferencziának ily sok tárgya mellett természetesen az 
egy órai idő kevésnek bizonyul.

Ezen kívül az egyes csoportbeliek rendesen minden 14 nap
ban egyszer kerülnek értekezletre. A jelöltektől csak kisebb pæda- 
gogiai dolgozatokat kívánnak, szaktudományi értekezéseket nem.

Fridinek általánosan ismeretes «Lehrproben und Lehrgänge» 
czimü folyóirata már többször adott részletes kimutatást a jelöltek 
rendszeres foglalkoztatásáról és a tanítás módszeréről ; azért arra 
itt nem terjeszkedem ki, hanem áttérek a hesseni nagyherczegség 
giesseni gymnasiumi seminariumára.

1876 őszén állítottak fel a giesseni gymnasiumnâl pædago- 
giai seminariumot egészen a berlini seminarium mintájára, de 
mégis úgy, hogy a seminarium és a gymnasium egységes, közös 
vezetés alatt állott. A berlini seminariumnál t. i. a vezetés annyi
ban nem egységes, hogy praktikus gyakorlatok végett egy tagot 
egy, mást más iskolába utasítanak s a seminarium direktorának 
itt már nem lehet befolyása. Szabályzatát 1889 ápril 20-án adta 
ki a nagyherczegségi minisztérium. Ezek szerint a pædagogiai semi
narium czélja a középiskolai tanárságra készülő jelölteket a pæda- 
gogia tlieoriájával megismertetni, szaktudományi képzettségüket a 
tanítás és nevelés czéljailioz képest fejleszteni és a nyert ismeretek 
praktikus alkalmazására vezetni. Tagokul, a minisztériumhoz inté
zett kérvény alapján, csak olyanok vehetők fel, kik a vizsgálatot 
egészen letették. A seminariumi tagok működését a direktor hatá
rozza meg. A pædagogia theoriájába a direktor vezeti be őket, szak
ismereteik alkalmazására és a specialis methodikus eljárásra vagy 
a direktor, vagy a seminariumi tagok vezetésével megbízott taná
rok a direktor vezetése alatt. A jelöltek eleinte hospitálnak a ve
zető tanároknál, csak azután veszik át a tanítást s nyernek nagyobb- 
nagyobb önállóságot. Ha már kellő bevezetést nyertek, kivált a vezető 
tanár mintaelőadásai által, akkor minden jelölt 3—3 próbatanítást 
tart az igazgató, a vezető tanár s az igazgatótól kijelölt tagok jelen
létében s előadását a jelenvoltak mentül előbb kritikának vetik alá. 
Ezenkívül hetenként egy vagy több ülésre gyűlnek össze a semi
narium tagjai, s a benyújtott pædagogiai dolgozatokat bírálják 
vagy más pædagogiai fejtegetéssel foglalkoznak az iskolai tanítás 
vagy a pædagogiai irodalom köréből. Minden tag tartozik egy pæ
dagogiai értekezést beadni az igazgatóval közösen megállapított 
thémáról, ki azt irásbelileg megbírálja és a seminariumban meg*
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beszéli. Az igazgató évenként beható tudósítást ad be a nagyher- 
czegségi minisztériumnak a semináriumi tagok munkásságáról.

Eddig a szabályzat.
Az igazgató dr. Schiller Herman «Pædagogische Seminarien 

für das höhere Lehramt» ez. könyvében (Lipcse 1890) bővebb 
ismertetést ad a giesseni seminarium munkásságáról is. Schiller 
általában a gymnasiumi seminariumnak ad elsőséget az egyetemi 
seminariummal szemben; nem tagadja, hogy a pædagogia egyetemi 
tanára, ha arra való ember, összekötheti a theoriát a praxissal, de 
hogy ilyen összekötés valódi szükségen alapulna, tagadja. A pæda- 
gogiai egyetemi seminarium feladatának azt tartja, hogy az iskolai 
szervezettől függetlenül a theoria továbbképzésén dolgozzék s a 
pædagogiai kérdések iránti érdeklődést ébren tartsa. Egyébiránt ő 
maga az egyetemen is működik s rendszerint heti három órát tart 
a pæd. történetéről s kettőt a methodika általános elveiről. Szint- 
így nem barátja a gyakorló-iskoláknak, mivel — szerinte — kis 
dimensiójukkal, a nyilvános iskolai szervezettől többé-kevésbbé 
eltérő alakjukkal nem szolgálhatnak a valóságos iskolai szervezet 
megismertetésére. Itt azonban azt hiszem, lényeges tévedéssel van 
dolgunk. A gyakorló-iskolák vagy bárminő gymnasiumi vagy egye
temi seminariumok nem arra valók, hogy az általános iskolai szer
vezetbe vezessék be a jelöltet, hanem hogy az elméleti pædagogia 
követelményeit lehetőleg megvalósítsák, a pædagogiai elmélkedés 
megállapodásait kipróbálják s a jelölteket tisztán pædagogiai ér
deklődésből foglalkoztassák ; elég alkalma lesz az életben az iskolai 
szervezettel, egyik-másik intézetnek talán egészen sajátos viszo
nyaival megismerkedni. Nem lehet czélunk, hogy a magasabb kép
zés, s így pl. a gyakorló-iskolák színvonalát leszállítsuk a majdan 
megismerendő átlagos iskolák kedvéért, hanem hogy oly intéze
teink legyenek a tanárképzés gyakorlati eszközlésére, melyek egy- 
ben-másban elérendő példákul szolgálhatnak s melyek a tanügy 
javulásának útját egyengetik azzal, hogy methodusokat, tanter
veket, tanmeneteket stb. kipróbálnak s így a szó nemes értelmé
ben a pædagogia tudományának kísérleti állomásaivá válnak. Hogy 
némi tekintetben rendes gymnasium is többé-kevésbbé gyakorló- 
iskolává válik, ha jelölteket képez, bizonyság épen a giesseni gym
nasium, melynek épen egyik főérdeméül tudom be, hogy e czélja 
kedvéért nem ritkán el is tér a tantervtől s több tekintetben ön
álló munkásságot fejt ki.

Lehetőleg minden igénynek megfelelő, Schiller szerint, pæda
gogiai seminariumok felállítása meglevő intézetek mellett. Ily semi
narium a giesseni, mely legközelebb áll a porosz szabályzat köve
telte intézményhez, annak kivételével, hogy a giesseniek s általában 
a liesseniek egy semináriumi évet elégségesnek tartanak a gyakor
lati tanári képesség megszerzésére. A giesseni seminarium soha 
sem tartotta magánál jelöltjeit egy évnél tovább, csak két évvel
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ezelőtt esett meg, hogy a kormány néhány jelöltet, kik nem mu
tattak fel kellő eredményt, még egy félévre a seminariumba utasí
tott. Azt sem tartják feladatuknak Schillerék, hogy — mint némely 
seminarium kivánja — a jelöltek szaktudományi képzettségét fej- 
leszszék, hanem azt tartják a gymnas. seminarium feladatának, hogy 
arra tanítsa a jelölteket, hogy az egyetemen szerzett tudományokat 
a tanítás szükségleteire alkalmazni tudják. Mindamellett gondos
kodnak arról, hogy a hol szükséges, vagy a hol az egyetemi képzés 
hiányosnak bizonyul, ott pótlólag és tovább képzőleg működjenek 
a jelöltek javára. E tekintetben igen figyelemre méltó intézmények 
a giesseni seminariumban a klasszikus és modern nyelvekre s a 
physikára vonatkozók. Egy klasszikus philologus rendes tanár ve
zeti a klasszikus philologiai cursust, melyben gymnasiumi klasszi
kusokat a gymnasiumi tanítás szempontjából tárgyal a jelöltekkel ; 
egy (már külöhben nyugalmazott) modern philologus, ki tökéletesen 
bírja a franczia és angol nyelvet s ki egyúttal az egyetemi semina
riumban is vezetője a modern nyelveknek, vezeti heti két órában a 
modern philologusok gyakorlati képzését lehetőleg franczia és angol 
beszéd útján, végre a physika tanára e szakból tart cursust az illető 
jelöltekkel, különös súlyt helyezvén a kísérletek ügyes alkalma
zására.

Szokott még lenni természetrajzi szakosztály és tornászait 
szakosztály, melyben heti két órában minden jelölt részt vesz, abból 
a czélból, hogy mint tornatanítók is foglalkoztathassák osztályukat. 
Különösen jellemző a giesseni gymnasiumra nézve az a törekvés, 
hogy a különböző szakok embereit közös munkában egyesúse s így 
a szaktanítás káros hatását ellensúlyozza. Erről a kérdésről egész 
kis könyvet írt Schiller a Frick-féle Abhandlungok közt s « Die ein
heitliche Gestaltung und Vereinfachung des Gymnasialunterrichts 
unter Voraussetzung der bestehenden Lehrverfassung. (Halle 1890.) 
Giessenben az alsó és közép osztályokban rendesen egy kézben 
van az egész nyelvi s történeti tanítás. E czélból a normális osztá
lyokban, vagyis a gymnasiumnak három osztályból álló Vorschule- 
jában (a legfelsőbb osztályban) minden jelölt foglalkozik a szám
tan, a német és a honismertetés tanításával. A normális iskolában 
való foglalkozást Schiller is nagyra becsüli, mert a tanítás techni
káját bennök fejlettebbnek tartja a középiskolákénál.

A belépő jelölteknek heti négy órában van theoretikus semi- 
nariumok, sőt az első pár hét alatt naponkint 1—2 órában. Az első 
hetekben psychologiai és ethikus alapon az egész psedagogiát 
ismétlik. A psychologiára és ethikára mintegy 12—-15, két órás 
ülést fordítanak. Minden jelöltre nézve közös feladat az iskolai 
fegyelem, a tantárgyak képző elemeinek ismerete s a tanítás általá
nos eszközei és általános feladatai felől való tájékozódás ; ehhez 
tartozik a concentratio kérdése is. Ezekre évenként átlag 19 ülést 
tartottak. Továbbá az iskolai törvények és iskolai egészségügy meg
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beszélésére összesen kilencz ülést szántak. Az egyes tárgyak methor 
etikájának megbeszélése összesen 52—56 ülést kívánt. Itt külö
nösen három iránya volt működésüknek: 1. referádák alapján 
a kérdésekbe való irodalmi bevezetés ; 2. az illető szak tagjai
nak tapasztalatai alapján az elvégezhető anyag megállapítása s
3. szakba-vágó feladatok megoldása az illető szakbeli tagok által. 
Mindezeket nagyobbára az igazgató vezeti, de már a szakbeli kér
déseknél a seminariumi vezető tanárok is nagy szerepet játszanak, 
úgyhogy az első methodikus útmutatást épen ők adják. Miután 
ugyanis az általános bevezetést megkapták a jelöltek (belépés csak 
a téli semester kezdetével van) s karácsonyig már a Vorschuléban 
tartottak 2—3 órát, az igazgató felosztja őket az egyes szakok taná
rai közt ; azokat hallgatják aztán egy ideig, felvilágosításokat kér
nek tőlük s egy pár hét múlva esetleg a tanítást is átveszik bizonyos 
előre megállapított feladatok keretére szorítkozva. írásbeli præpa- 
ratiót nem kívánnak, csak pneparatió-vázlatot. Készletesebb 
prseparatiót csak akkor kívánnak, ha az illető épen nem tudna 
mozogni. Prseparatióját az óra alatt is használhatja a jelölt. 
Minden kandidátusnak legalább három ilyen próbatanítást kell 
tartania az összetartozó tárgyak mindenikéből. A hol szükségesnek 
mutatkozik, a jelenlévő vezető tanár bárhol beleszólhat az elő
adásba s jobb irányba terelheti. A próbatanítás megbirálása köz
vetlenül óra után történik, mint Fricknél, tehát szintén nem írás
beli referádák alapján, de a tulajdonképeni seminariumi órákon 
kívül. Jelen vannak az igazgató vezetése mellett a vezető tanár s 
az órán jelen volt jelöltek. Először maga a jelölt mondja el tanítá
sáról a maga észrevételeit, aztán a többi tagok, a vezető tanár s 
végre az igazgató. A megbeszélés főbb szempontjai ezek: 1. Az 
anyag megválasztása és elrendezése magában véve s a rendelke
zésre álló időhöz viszonyítva. 2. Tárgyalás a) a három fő tanítói 
működés (szemlélet, gondolkodás, gyakorlás) ; b) a kérdések felte
vése (concentratio). 3. A tanár magatartása (fegyelem, az egész 
osztály foglalkoztatása stb.). 4. Végeredmény : az óra eredménye. 
Volt-e haladás a tanárnál?

Minden tárgyból tartanak az illető tanárok mintaelőadá
sokat; maga a tanár is írásbeli dispositiót készít s azt előre 
is tudomására hozza a jelölteknek ; előadását aztán megbeszéli 
velők.

Sajátságos, hogy a földrajz (mint a torna) mindnyájukra nézve 
kötelező a három alsó osztályban s a legfelső fokon. Ezt eredetileg 
kénytelenségből tették, mert földrajzra nem volt tanszék egyete
mükön, de fenn akarják tartani továbbra is, a concentratio ked
véért. E gyakorlatokkal február közepéig elkészülnek s az év végét 
(márcz. 15-ikén végződik a tanév, s husvétkor kezdődik az új) arra 
használják föl, hogy a jelölteket az illető tanárok megismertessék 
a rajztanítással és a természetrajzi oktatással. Ugyanekkor hospi-
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tálnak felsőbb osztályokban. A nyári félévvel kezdődik foglalkozá
suk 3-ik része ; ekkor általában magasabb osztályban kezdenek 
működni augusztusig s minden szakban megkapják a tanítást egy 
hétig, a mi esetleg ismétlődhetik is.

A nyári félév alatt készítenek pædagogiai dolgozatokat is, 
melyekhez már a téli félév végén megadja az igazgató a thémát ; 
esetleg a jelölt maga választ thémát. Nem kívánnak önálló tudo
mányos dolgozatokat, hanem egyrészt methodikus feldolgozásait, 
összeállításait némely kérdéseknek, másrészt különféle, a praktikus 
tanítással vonatkozásban levő thémákat, vágj- egyes osztályok tan
anyagának összefoglaló, okadatolt áttekintését.

A giesseni gymnasiumi seminarium általában igen jó benyo
mást tesz a szemlélőre komoly munkásságával, mi egyrészt rend
kívül tevékeny, derék igazgatójának, másrészt a tanárok egyetértő 
működésének köszönhető. Egyáltalában a tanárképzéssel ily komo
lyan foglalkozó intézet szellemi színvonala természetesen sokkal 
magasabbá válik s így maga a tanárképzés ez ága magát a tanítást 
is intensivebbé teheti.

Azok a komoly törekvések, melyek Németországon a tanár
képzés javítását czélba vették, sürgős követelménynyé teszik nálunk 
is, hogy a gyakorlati tanárképzés kérdése mentői előbb a megoldás 
stádiumába jusson.

Tagadhatatlan tény, hogy egyetemeink mindeddig — legjobb 
esetben — csak tudósokat képeztek, tanárokat inkább véletlenül, 
mint e czél tudatában. Már pedig nagyon kívánatos, hogy a tanár
képzés első sorban már az egyetemnek is feladata legyen. Az eddigi 
egyetemi seminariumok se nálunk, se máshol nem teljesítették e 
feladatot, mert csak tudós értekezések készítése módjával ismertet
ték meg a tagokat. Már most az eddig feltehető legjobb esetben, 
ha t. i. az egyetem teljesen szakképzetten bocsátja el hallgatóit, a 
tanári pálya valami merőben új lesz a fiatal tudós előtt, melyen 
azonban, mint hiszi, tudományával és saját tanulói korából fenn
maradt reminiscentiáival meg fogja állani helyét. Akadhatnak — 
igaz — oly szerencsés egyéniségek, kik megtalálják a helyes utat- 
módot, ha tapogatózva s ideig-óráig saját káruk árán is. De meny
nyivel nagyobb azoknak száma, a kik — mint tanárok — épen nem 
tudják megállani helyüket s a pædagogiai feladatok megoldásán 
minden tudományuk hajótörést szenved ! Mert ha hallgattak is 
pædagogiât az egyetemen, az elméleti készültség még korántsem 
biztosítja a sikert ; hisz az orvosi facultásokat már el se tudjuk 
képzelni kellő kísérleti tér, klinika nélkül ! Az egyetemről kikerült 
tanárjelölteket elég alkalmam volt megfigyelni azok által, a kik 
egyetemi tanulmányaik végével a budapesti gyakorló iskolába lép
tek. Kétfélék voltak ezek : egyrésziik tudományos képzettségük fen- 
költ bitében kicsinyéivé tekint az újonnan eléje álló feladatokra és 
azt hiszi, hogy öt saját tudományossága «aura»-ja, bizton átviszi
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«per Aegæos tumultus» ; ezekre nézve aztán elvesztett idő az, melyet- 
a gyakorló iskolában mint tudós dissidensek töltenek. Más részük 
mindjárt belátja, hogy a mire most legfőbb szüksége volna, azt ő 
nem tanulta az egyetemen, s hozzá lát a tanuláshoz, sokszor épen 
szaktanulmányainak bővítéséhez, mert kitűnik pl. hogy ő ugyan 
tájékozva van Vergilius Commentátorai felől, de magát az egész 
Vergiliust nem ismeri, arról, hogy mit és mi módon, mily szem
pontból olvastasson az iskolában, fogalma sincs, s az ilyenekből 
válnak a gyakorló iskolának s egyúttal a magyar oktatásügynek 
buzgó hívei.

Kívánatos, hogy ez mindenkinél így legyen, vagyis hogy már 
az egyetemi tanulmányok ideje, teszem a 4-ik év alatt alkalma 
legyen a tanárképző intézet tagjának arra, hogy gyakorlati pæda- 
gogiával is foglalkozzék, másrészt, hogy legyenek oly középiskolák, 
hol gyakorlati vagy próbaévét haszonnal tölthesse. Egy szóval a 
Németországban már szervezett seminariumi és gyakorlati évet 
a szükséges és viszonyainknak megfelelő módosításokkal szervezni 
nálunk is halaszthatatlan feladat.

Csengeri J ános.

TEENDŐINK A FŐVÁROSI ELEMI OKTATÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRGYÁBAN. *

Igen tisztelt közgyűlés !
Előadásomban fel kívánom sorolni azokat a teendőket, a melyek 

elemi oktatásunk fejlesztését előmozdítani ígérkeznek. A midőn erre 
vonatkozó javaslataimat a Budapesti Tanítótestület előtt közlöm, teszem 
azt abban a meggyőződésben, hogy azokat egyenként és egyetemlegesen 
e testület igen tisztelt tagjai szíves figyelmükre fogják méltatni s így 
lehetővé teszik majd azt, hogy az általam felsorolandó intézkedések kel
lően és szakszerűen épen azok által mérlegeltessenek, a kik nagy részt 
hivatva vannak azok végrehajtására. Ezúttal csak az elemi oktatásra ter
jesztem ki észrevételeimet és erre kérem ki az alkalmilag eszközlendő 
behatóbb eszmecserét.

* A budapesti tanfelügyelő dr. Verédy Károly alelnökünk évi zár
jelentésében a közigazgatási bizottság utján a tanácsot több rendbeli intéz
kedésre kérte fel. A «Budapesti Tanító-testület» felszólítására részletesebben 
is közölte javaslatait e testület közgyűlésén f. é. febr. hó 21-ikén az új 
városháza dísztermében tartott előadásában, m elyet gyakorlati fontosságánál 
fogva — az előadó szivességéből — egész terjedelmében közlünk.

A szerk.
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Fővárosunk elemi oktatásának rendezése körül legelőször népokta
tásunk alapos ismerője, Gönczy Pál készített nagyobb javaslatot, majd 
Zichy Antal, Bója Gergely és Békey Imre nagynevű t. elődeim igyekez
tek esetről-esetre újításokkal elérni azt a czélt, a mit a törvényhozás 
elérni rendelt.

A népokt. törvény végrehajtása minálunk, némely helyi nehézsé
gektől eltekintve, mégis könnyű volt. Mert fővárosunk tanácsa, élén igen 
tisztelt polgármestereinkkel, törvényhatóságunk képviselete és tanítósá
gunk, valamint közokt. kormányunk vállvetve azon fáradoztak, hogy 
közoktatásunk fundamentuma, az elemi oktatás a pædagogia szigorúbb 
követelményeinek megfeleljen. E helyes törekvés, főleg az áldozatkész 
főváros közönségének nagylelkű támogatása mellett, oly sikereket képes 
ez idő szerint felmutatni, a melyektől az elismerést még hazánk ellen
felei sem tagadhatják meg.

És ha ennek daczára még mindig van tennivaló, még mindig 
vannak hiányok, ez nagyrészt társadalmi és pædagogiai viszonyaink 
rohamos megizmosodására mutat, a mit különben — azt hiszem — javas
lataimmal fogok leghelyesebben kideríteni.

Hiányszámba megy a fővárosi elemi oktatásnál ez idő szerint első 
sorban az, hogy tanköteleseink nyilvántartása megbízhatóan nem eszkö
zöltetik, a mennyiben az összeírás sokkal kevesebb tanulót tüntet fel, 
mint a mennyi tényleg iskolába jár ; másrészt az összeírás épen akkor, 
a midőn az iskolaszékek megvizsgálják, nagyobb részt már elévültnek 
mondható. Fennálló szabályzataink a községi elöljáróságoknak teszik 
kötelességükké a tanköteleseknek ház szerint való összeírását. Ez is meg
történik, de nem a kívánatos eredménynyel. Ezért e tekintetben az eddi
ginél megbízhatóbb eljárást kell sürgetnünk és erre vonatkozólag javas
latot tennünk. Fejlettebb államok e kérdéssel már behatóan foglalkoz
tak s kipróbált eljárásuk a legszebb eredményt képes feltüntetni. Berlin, 
sőt Prága is a tankötelesek összeírását, azok nyilvántartását és pon
tos iskoláztatását az e czélra szervezett bizottságok által eszközölteti 
s ezek számára külön szabályrendeleteket alkotott. A fővárosban 
egyelőre elegendő volna az, hogy az elöljárók közegei július végén 
házanként írják össze, még pedig iskolaszéki kerületenként czédula- 
katalógus szerint a tanköteleseket s a jegyzékeket az iskolaszéknek azzal 
adják ki, hogy ezek minden egyes bejelentett iskolakötelest bizonyos 
iskolába való jelentkezésre utasítsanak. Miután pedig a szülök tan
köteles gyermekeiknek felvételére csak akkor formálhatnak jogot, ha 
az összeírásnál bejelentették őket, s erről igazolványt nyertek, a megtor- 
landó mulasztások felette könnyen constatálhatók. Czédula-katalógus 
nélkül a nyilvántartás nehézkes és könnyen át nem tekinthető, a beisko
lázások és büntetések eszközlése pedig alig lehetséges. Azt talán monda-
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nom sem kell, hogy a nyilvántartásnál a házbirtokosok közrehatása kiesz- 
közlendő ; hogy a rendőrség is tartoznék esetről-esetre a nyomozatnál 
segédkezni ; hogy a rosszakaratra valló mulasztások szigorúan meg- 
torlandók.

Ezen eljárás sok teendőt ró az iskolaszékekre s e végre múlhatat
lanul szükséges, hogy irodai személyzet osztassák be hozzájuk, melynek 
teendője az egyes tanulókról vezetett lapok nyilvántartása, esetleges tá
vozásuk vagy elmaradásuk ellenőrizése s ennek az iskolaszéknél való 
sürgős bejelentése. E tekintetben különben kellő útbaigazítást nyújthat 
a berlini szabályzat. Az ehhez hasonló nyilvántartás egyrészt az egyes 
kerületek tanköteleseinek pontos ellenőrzését, másrészt a szükséges isko
lai osztályoknak kellő időben való felállítását teszi lehetővé. Minálunk 
hányszor kellett az utolsó pillanatban az osztályok szaporítását kérel
mezni ! Hányszor kellett a tanulókat elutasítani vagy összezsúfolni !

2. Az iskolába járás ellenőrzésénél az igazolatlan mulasztások 
megállapítása is nehézségekkel jár. Igazgatóink és tanítóink kénytelenek 
e tekintetben nem egyszer nem igen megbízható igazolványokkal beérni. 
Pedig ha részint a szolgaszemélyzet, részint a rendőrség e tekintetben 
jobban igénybe volna vehető, sok mulasztásnak elejét lehetne venni, 
épen a szegény sorsú tanulók érdekében. A német városokban a rend
őrség az iskolai elöljáróknak nagy szolgálatot tesz már azáltal is, hogy 
az oktatás idejében az utczákon található tanköteleseket igazolásra szó
lítja fel, másrészt nem engedi meg, hogy a tanulókat szüleik másként 
elfoglalják. Arra, hogy iskolaszéki tagok bizonyos időben a hanyag tan
köteleseket lakásaikon felkeressék, a mint ez a német városokban dívik, 
viszonyainknál fogva számítanunk nem lehet, de hogy a gyanús esetek a 
rendőrség közbenjárásával lehetőleg gyorsan kideríttessenek, hogy a tan
köteleseket iskolaidőben magáufoglalkozásokra pl., árúsításra fel ne hasz
nálják, ezt kívánatosnak tartom.

3. Ha már arról gondoskodunk, hogy tanköteleseinket pontosan 
összeírjuk és iskoláztatásukat ellenőrizzük, nem lehet eltekintenünk attól 
sem, hogy a tanév elején kellő számú jól felszerelt tantermekkel rendel
kezzünk. És a mikor e tárgyat megemlítem, nem hallgathatom el azt, 
hogy fővárosi elemi iskoláinknál a helyiségek kérdése — még meg
oldásra vár.

A modern iskolaépítkezések ez idő szerint már oly tökéletességre 
vallanak, hogy itt már mulasztás-számba megy, ha helyiségeink nem 
felelnek meg az egészségtan szigorúbb követelményeinek.

Pedig ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a ka
szárnya-rendszer, pompás külseje daczára, nem felelhet meg az iskola 
követelményeinek. Folyton hangoztatjuk, hogy tanulóink testi nevelé
séről nem szabad megfeledkeznünk s dohos pinczékbe építjük tornatér-
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meinket ; de ennél még kedvezőtlenebb az, hogy tágas udvarokkal nem 
rendelkezhetünk, a mikor óraközökben gyermekeink — friss levegőt 
akarnak szívni vagy — mozogni. Az iskola-épületekre határozott tervet 
kell kidolgoznunk, melyben még számos káros mellékkörülmény meg
szüntetésére is ki kell terjesztenünk figyelmünket. Mert az iskolák be
záratásával nem fogjuk megszüntetni az iskolai tanulóknál észlelhető meg
betegedéseket. Azoknak czélszerű berendezésekkel kell elejét venni. 
Ilyennek tartom t. Gyűlés, az iskolai fürdőt. Több helyen volt alkalmam 
azokat megfigyelhetni és a tanítóság véleményét erről meghallgatni. Az 
átlag 3 — 4 ezer márka költséggel előállítható iskolafürdők rendeltetése a 
szegényebb tanulók testi gondozása, tisztán tartása. Bizonyos sorrend
ben tartozzék minden gyermek, lia szülői egyébként róla nem gondos
kodnak, az iskolai fürdőt ingyen használni. Ez szerkezetében egyszerű 
zuhany-fürdő, — moly 10—12 tanulónak ugyanazon időben kellő alkal
mat ad arra, hogy alaposan víz alá kerüljön. Eddigelé a tapasztalat az, 
hogy az iskolai fürdők behozatalával a tanuló ifjúság egészségi állapota 
javult.

Felemlítsem-e még vaskályháinkat ? Reflektáljak-e a tantermek 
hőfokának a szolgák által való ellenőrizésére ? A német iskolák vízftítés- 
sel vannak ellátva s kívülről ellenőrizhetők. Megemlítsem-e szellőztető 
készülékeink rossz szerkezetét? azt, hogy tantermeink nem csak a 
tanulók tartózkodási helyéül szolgálnak, ha nem egyúttal ruhatárul is. El- 
hallgassam-e, hogy még rajztermeinkben sincs mindenütt bevezetve a 
vízvezeték ? De nem folytatom tovább. Ezekkel a hiányokkal is bebizo
nyul annak szükségessége, hogy normál-épületterveket sürgessünk. 
És e pontnál legyen szabad arról is nyilatkoznom, vájjon azokban igaz
gatóink számára magánlakást tartsunk-e fenn. Fontos pædagogiai és 
administrativ okok szólnak a mellett, hogy igazgatóink állandó lakással 
bírjanak iskola-épületeinkben. Az írásból idézek : a gazda szeme hizlalja 
a marhát. A berlini újabb iskoláknál az igazgatók számára külön épített 
kisebbszerű házakat találtam, a régebbieknél az igazgatói lakás lehetőleg 
el volt különítve a tantermektől. Ez által elejét vették annak, hogy az 
igazgató családjában esetleg történő megbetegedések miatt veszélyeztetve 
legyen az egész intézet. Azt sem hallgathatom el, hogy egy-egy épület
ben elhelyezett iskolák egy igazgató felügyelete alatt állanak és hogy az 
iskola-házak kezelése a szolgák teendői és szolgálati viszonyaik külön- 
külön szabályrendeletekkel vannak megállapítva. Sok kellemetlenség, 
súrlódás és szolgai személyzetünknél többször tapasztalható ellenzékes- 
kedés volna ez által megakadályozható.

Végül még iskolapadjainkról is meg kell emlékeznem, a melyek 
főleg abból a szempontból is hiányosoknak látszanak, hogy kettős feladat
nak tartoznak megfelelni, a mennyiben azokban nemcsak elemi, hanem

Magyar Pæd&gogia, I, 1. 2. 4
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iparos tanulók is helyt foglalnak. Legközelebb várható az, hogy főváro
sunk érdemes tanácsa az Oldal-féle szerkezettel kísérletet tesz. Mivel 
iparos tanonczaink rajzoktatására ezentúl még nagyobb súlyt fogunk 
fektetni, mivel egészségi tekinteteknél fogva is fontos e kérdés helyes 
megoldása, kívánatosnak tartom, hogy a t. egyesület ezzel a kérdéssel i& 
sürgősen foglalkozzék.

Ezek eddigelé, t. uraim, az iskolák külső ügyeire vonatkoztak. Most 
foglalkozzunk annak belső szervezetével : a tanítás intézésével és annak 
ellenőrizésével, a felügyelettel.

Arról, hogy ezúttal elemi oktatásunk hiányaival behatóan foglal
kozzam, szó sem lehet. Ezeknek megbeszélése házi dolog, a mi pedig 
nem ide való. Annyit azonban minden habozás nélkül mondhatok, hogy 
ha elemi oktatásunk keretében léteznek is hiányok, hisz’ a régi múlttal 
dicsekvő, előkelő középiskolák sem mentek ezektől, azok korántsem olya
nok, melyek az eredményt a törvényes kellékeken alul leszállítanák. Átlag 
lelkesedés és kötelességérzet, megfelelő módszeres eljárás és tanszerű ha
ladás észlelhető. Mindazonáltal, a mint említém, vannak hiányok s a 
mennyiben azok discrét természete megengedi, azokról is nyilatkozom.

Minden tanítás sikerénél döntő tényezők a tanulók, a tanítók, a 
tanterv, a felügyelők és a fentartók. Ily sorrendben következnek fejte
getéseim.

4. Tanulóink tehetségük, magukviseletük és szorgalmuk szerint 
megfelelnek az átlagos követelményeknek, ha tekintetbe veszszük a 
nyelvi és társadalmi különbségeket. Némi nehézséget talán csak az okoz
hat, hogy elemi iskoláink nemcsak a szorosan vett népnevelés czélját 
tarthatják szem előtt, hanem tekintettel kell lenniök arra is, hogy tanu
lóink egy, habár kisebb része, az elemi 4 osztályt elhagyva, más, maga
sabb fokír tanintézetekben fogja folytatni tanulmányait. Az elemi iskola 
azonban főfeladatának csakis a népnevelés előmozdítását tekintheti. Fő- 
törekvése nem lehet más, mint hogy értelmes, nemesen érző, hazafias 
szellemű, munkára képes és hajló ifjúságot képezzen, melyből idővel az. 
állami élet egyik legfontosabb tényezője, a munkás-osztály képződhessék. 
Fővárosunk elemi iskoláiban ezekre a tanulókra kell a főfigyelmet fordí
tani, ezzel függ össze a tanítás. Jól tudom, hogy iskoláink szép számmal 
oly tanulókkal is foglalkoznak, a kik magasabb képzettségre formálnak 
igényt, a kik tanulmányaikat nem fogják az elemi iskolákban befejezni, 
hanem magasabb tanintézetekben folytatni szándékoznak. Míg tehát 
jogosult ez utóbbiak ama törekvése, hogy elméleti, főleg pedig nyelvtani 
ismereteik nagyobb fokra emeltessenek, addig állami érdek az, hogy a 
szorosan vett nép gyermeket ilyenekkel ne zaklassák, hanem lehetőleg 
gyakorlati képzésben részesítsék,

Felvetem már itt a kérdést, mert még visszatérek előadásomban
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erre, s mert olyannak tartom, a melynek helyes megoldásához épen a 
t. Tanítótestület van hivatva adalékot nyújtani.

5. Az oktatás átlagos eredményét sokan első sorban a tanítás ter
vétől teszik függővé, és — a tanítóktól. És e pillanatban eszembe jut a 
német tanítók 1869-iki egyetemes gyűlése, a melyben a kormány tan
terveinek elitéléséről volt szó. Sokan feszegették az állami tantervek 
helytelenségét és ezeknek tulajdonították a tanítás körül tapasztalt siker
telenséget, míg egy, a tanítás terén évek hosszú során át működő tanító 
az elkeseredett vitának véget vetett azzal az állítással, hogy ha a tanító 
jól tud tanítani, ebben őt sem tanterv, sem egyéb állami rendelkezés 
meg nem akadályozhatja.

Eddigi tapasztalataim megerősítettek ebben a meggyőződésemben. 
Épen ezért fontosnak tartom azt, hogy fővárosunk tanítói mily feltételek 
mellett nyernek alkalmazást, s milyen módon van biz1 osítva anyagi léte
lük s hivatásszerű foglalkozásuk ? A mostanában dívó eljárást, az érvé
nyes szabályzatokat mindnyájan ismerjük, s ezért azonnal rátérhetek 
azokra a módosításokra, melyek talán megvitatandók lesznek.

Fejlettebb tanügyi administráczióval bíró és nagyobb számú 
elemi iskolákkal rendelkező városokban hiányszámba megy az, hogy kü
lönböző előképzést nyert tanítók nyernek alkalmazást. A hosszú múlt
tal és fényes eredménynyel rendelkező német városok ezt a hiányt már 
megszüntették, a mennyiben tanítóikat lehetőleg bizonyos, jó hírnek 
örvendő képezdékből hívják meg. Ennek pædagogiai előnye az, hogy az 
oktatásnál követelt egyöntetűség, nem a tananyag gépies feldolgozásában, 
hanem annak methodusában nyilvánul. Azonban e tekintetben is óva
tosságra vall az eljárás. Az iskolafentartók tanítóikat első ízben meghívás 
útján alkalmazzák, mely nem végleges jellegű. Az új tanítók az iskolai 
igazgatók és tanfelügyelők részéről gyakori látogatásban részesülnek, 
melyek czélja nem más, mint az alkalmazandó arravalóságának kiisme
rése. És itt ki kell emelnem azt, hogy az iskolafentartó hatóságok min
den néven nevezendő protekczió ellen megvédelmezték magukat és az 
ellenőrizéssel megbízott szakközegeknek döntő befolyást biztosítottak. 
A német tanítók tudják, hogy jövőjük kizárólag szakszerű képzettségük
től és kötelességeik hű teljesítésétől függ. A tanítók alkalmazása körül 
talán minálunk sem lenne felesleges némi változás, a mely főleg az idő
ről-időre megválasztandó tanítók kandidálásánál érvényesülhetne. Azt, 
hogy az ideiglenes tanítók megfelelő javadalmazására is ki kell terjesz
tenünk figyelmünket, talán mondanom sem kell ; mert ha épen a vál
ságos időben kénytelen a pályázó anyagi gondokkal küzdeni és mellék- 
foglalkozásokra vállalkozni, ez még a legtehetségesebb tanító tanítását 
is leszállítja.

Különben a tanítók javadalmazása összefüggésben van a tanítás
4*



52 VERÉDY KÁROLY.

eredményével. És ha a német tanítók fizetése, különösen az intelligens 
városokban folyton emelkedésre vall, ez annak a helyes igazságnak álta
lános méltatására vezethető vissza, hogy jó munkaerő csak jó jövedel- 
mezés mellett biztosítható.

Arról, hogy fővárosunk ezen igazságos felfogásban már réges-régen 
osztozik, csak azért emlékezem meg, mert tanítóságunk, drágasági viszo
nyainkra reflektálva, javadalmazásaik emelése tárgyában kérvényezett. 
E tekintetben nézetem az, hogy e kérelem indokolt, mert tanítóságunk 
erre üdvös munkálkodásával rászolgált. És hogy kérelmüket e mellett 
szerény igényűnek tartom, azt csak néhány fizetési skálával akarom 
igazolni. Még megjegyzem azt, hogy csak tanítói és nem tanítónői fizeté
sekről kívánok megemlékezni. Mert a tanítónők szellemi munkálkodását 
egyenértékűnek tartom azzal, a mit tanítók végeznek, ezért egyforma 
anyagi jutalmazásra is tarthatnak igényt.

A berlini elemi iskolai tanítók hét fizetési fokozatba vannak be
osztva ez idő szerint, a melyek hozzánk viszonyítva kedvezők. Ámde a 
berlini tanügyi előadó előttem kijelentette, hogy az emelés elkerülhetet
len, mert a drágaság és a tanítók munkájának értéke — egyaránt emel
kedik. A fokozat a következő :

I. fokozat 1600 márka
II. (( 1900 «

III. (2200 «(( (2300 «

IV. (2500 «« (2600 «
V. « 2700 «

VI. (( 3000 <«
VII. fi 3300 «

Érdekesebb ennél a lipcsei elemi tanítók javadalmazásáról szóló 
kimutatás, mely az 1891. évi január hó 2-án kiadott szabályzatban fog
laltatik. (Schulordnung der Stadt Leipzig 32. §., 33. §. és 34. §.) Az 
ideiglenesen próbaidőre" meghivott okleveles tanítók évi fizetése 1350 
márka, az elemi iskolai igazgató-tanítók évi javadalmazása, alkalmazta
tásuk első évében 4500 márka, ötödéves pótlék pedig 300 márka, úgy 
hogy minden igazgató 15 évi szolgálat után 5400 márka fizetést húz. 
A tanítók javadalmazása akként van biztosítva, hogy az a szolgálati évek 
szerint van tagolva és pedig

1—5 évi szolgálat alatt 2100 márka 
10 « « « 2400 «
15 « « « 2700 «
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20 évi szolgalat alatt 3000 márka 
25 « « « 3300 «
30 « « « 3600 «

évi fizetést kap minden rendes tanító. És ez a javadalmazási fokozat nem 
is tartozik a legjobbakhoz, mert ennél pl. a frankfurti sokkal kedvezőbb, 
Ezzel az intézkedéssel szemben biztosítani törekszik az iskolafentartó, 
hogy alkalmazottjai mellékfoglalkozások által főhivatásúktól, a tanítás
tól el ne vonassanak. Nagy súlyt fektet arra, hogy a tanító tisztán hiva
tásának éljen és ennek odaadó betöltésével jogot szerezhessen az előlép
tetésre, vagy a kedvezménynyel kapcsolatos főtanítói czím elnyerésére. 
A köteles oktatási órák száma különben is olyan, hogy csak kivételesen 
vállalkoznak egyesek 75 márkával díjazott óratöbbletre. Az igazgató heti 
óráinak száma ugyanis 4 - -12, a tanítókéi 24—26. És itt utalnom kell 
arra, hogy habár az osztály-tanítást átlag mértékadónak tekintik a német 
szabályzatok, azért az igazgatók hatásköre kiterjed arra is, hogy bizo
nyos tantárgyaknál a szakszerű tanítást érvényesítse, minő pl. az ének, 
rajzolás és számolás. Azt sem hallgathatom el, hogy a tanítók tovább
képzése is tárgya az ellonőrizésnek, mert míg egyrészt gondoskodva van 
arról, hogy a tanítók bizonyos időközökben kiváló szakerők előadásaiban 
tájékozást nyerhessenek a psedagogia és szaktudományok újabb vívmá
nyairól, másrészt az igazgatók és a tanfelügyelők által tartatni szokott 
értekezleteken alkalmilag tanúbizonyságát adják az egyesek annak is, 
hogy a korral — haladnak.

A felhozottak alapján indokoltnak látszik a tanítói javadalmazás 
emelése, a tanítói alkalmazásnál követendő eljárás szigorítása, a mellék- 
foglalkozások apasztása és a szakszerű továbbképzés biztosítása a végre, 
hogy az az előléptetésnél mértékadó lehessen.

6. A tanítás intézésénél mindenesetre mértékadó a tanterv és a 
módszeres eljárás, a rendtartási és fegyelmezési szabályzat, valamint 
az eredmény szakszerű elbírálása és ellenőrizése.

Ahhoz szó sem fér, hogy a fővárosi iskolák számára sajá'os tanterv 
készítendő. Ezt a közokt. kormány is elismerte. A mint tudjuk, az elő
munkálatok már régebben befejezést nyertek és most talán ideje volna, 
hogy azok szakszerű megbeszélés tárgyát képezzék és e sokáig húzódó 
ügy végleg elintézést nyerjen. Mert ha elismerem azt, hogy tanterv nél
kül is boldogulhatunk, mégis sok félreértésnek vehetjük elejét, ha a taní
tási eljárás szabályozva van. Ennek a tantervnek megállapításánál két fő 
szempont ragadhatja meg figyelmünket. Az első az, hogy elemi oktatá
sunk ne csak elméleti, hanem gyakorlati irányú legyen, a mennyiben a 
népiskolában a leendő munkásosztály igényeire is tekintettel lehetünk. 
Az oktatás gyakorlati jellege a megélhetés nehézségeinek jelentkezésével
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mindinkább előtérbe lép. Hálás munkát végezhetne tanítótestületünk, 
ha ezzel a kérdéssel is behatóbban foglalkoznék. És hogy mennyire fon
tos ez a kérdés a közgazdaság szempontjából, azt igazolhatja az a kö
rülmény, hogy a kis Csehország 4915 elemi iskolái közül 4427 az ipar
oktatás szolgálatában áll. A másik körülmény az elmaradtaknak vagy 
gyengébb elméjüeknek miként való oktatása.

Az 1868: 38. t. ez. 2. §-a szei’int a testileg és szellemileg gyenge 
gyermekeket, a tiszti orvos bizonyítására, az iskolai szék rövidebb vagy 
hosszabb időre fölmentheti az iskolába járás kötelessége alól. Ezen ren
delkezés folytán főleg azok a gyermekek, a kik szellemileg fogyatékosak
nak bizonyulnak, esetről-esetre igen könnyön kiszorulhatnak az iskolából, 
mint a hogy ez tényleg országszerte tapasztalható. Azon ürügy alatt 
ugyanis, hogy a szellemileg gyenge tanulók tompa elméjüeknek tekint
hetők, a törvény 3. §-ában a kitiltásra jogezímet találhat minden iskola- 
fentartó. Pedig a tompa és gyenge elméjüek között nagy a különbség, 
mert míg az előbbiek szellemi képzése alig eszközölhető, addig az utób
biak észszerű eljárás mellett megnyerhetők a társadalomnak. Mostanában 
ezek a szerencsétlen gyermekek legtöbbnyire a szamárpadokban töltik 
el tanköteles korukat, kitéve társaik folytonos gúnykaczajának és otromba 
tréfáinak. Nem csoda, ha idővel ezekből kerülnek ki a falu bolondjai 
vagy rosszai.

A német és osztrák psedagogusok már régebben sikerrel foglal
koznak annak kimutatásával, hogy csak az idióták, a bárgyúak oktatá
sára nem kötelezhetők az iskolafentartók, a gyengo elméjüek szabály- 
szerű tanításáról azonban tartoznak gondoskodni, mert ezeknél a kikép
zés lehetősége meg van adva.

Az elöljárók a tanítóság részéről történt nyilatkozatokat megfon
tolás tárgyává tevén, főleg a nagyobb városokban mellékosztályok szer- 
veztettek a végre, hogy ezekben az iskolai hatóságok által szellemileg 
gyengéknek talált tanulók oktatást nyeljenek. Ilyen osztályokat meg
figyelhettem legközelebb Berlinben és Lipcsében. Mindkét helyen a vá
rosi tanács rendeletére szerveztelek az osztályok és pedig a város köz
pontjaiban, nagyobb községi iskolákban. A tanulók már külsejük után is 
olyanoknak tűntek fel, a kiknek szelleme rendellenes állapotban van. 
Találtam azonban olyanokat is, a kiknek külsejéből erre következtetni 
alig lehetett volna. Az anyakönyvből szerzett adatok azt bizonyították, 
hogy elméjük gyengesége csak a rendes oktatás folyamán volt consta- 
tálható.

Ezekben az osztályokban a tanítás a rendes oktatástól eltérő mó
don akként eszközöltetik, hogy a tanulók haladásukhoz képest osztatnak 
egyes tanfolyamokba, akként pl., hogy egyesek a számolást a 3-ik osz
tályban, az írást és olvasást pedig az elsőben gyakorolják. A tanítás inté
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zésével nagy súlyt fektetnek az oktatók a szemléletre és a kézi munkára. 
Az eddigi siker kétségtelen. Kívánatosnak tartom, hogy ebben főváro
sunk is tegyen kísérletet s tanítói közül egy-kettőt e kérdés tanulmá
nyozása végett külföldre küldjön.

Már felemlítettem azt a körülményt, bogy elemi iskoláinkat átlag 
kétféle hivatásu tanulók keresik fel. Az egyik részök felmegy magasabb 
tanfolyamokba, a legnagyobb rész azonban befejezi tanulását az elemi
ben és munkás lesz. Azzal, bogy e kétrendbeli jövőjű tanulóknál részben 
másként intézendő a tanítás, a pædagogiai kutatások már végeztek ; gya
korlati eredmény eddigeló az, bogy a közép- vagy polg. iskolákat szoro
sabb kapcsolatba hozták előkészítő elemi tanfolyamokkal, vagy pedig 
ingyenes és fizető iskolákká tagolták a népiskolákat. E tekintetben az 
eredmény épen Brémában vagy Lipcsében, a hol az iskolai ügyet tisztán 
a polgárság administrálja, meglepően kedvező. Mert a szorosan vett 
népiskola felszabadult a felesleges elmélettől, a tudományos pályára 
szánt ifjak pedig rendeltetésüknek megfelelő előkészülésben része
sülhettek.

Minden félremagyarázás elkerülése végett ki kell jelentenem, hogy 
nem arról van szó, hogy a népiskola tanczélja leszállíttassék, hanem 
arról, hogy gyakorlati feladatát elérhesse.

Nagy körültekintést és tapintatos méltatást kiván e kérdés, mely
nek megoldása a legközelebbi időben alig várható ugyan, de előkészítése 
sok üdvös eszmét hozhat felszínre.

A tantárgyak közül ezúttal csak a történelmi és a természetrajzi, 
a rajz-, torna- és kézimunka-oktatást érintem.

A történelmi oktatásnak egyik szép és hálás szerepe a népoktatás
nál az, hogy népünk ne csak beszéljen magyarul, de érezzen is ekképen. 
Ezért az ujabbkori eseményekre nagyobb súly volna fektetendő, a meny
nyiben ez által az alattvalói hűség, a tiszta hazaszeretet és a polgári eré
nyek tartós gyökereket vernek az ifjúság szivében. Mindenki előtt tudva 
legyen az, hogy őseinknek a magyar alkotmányhoz való hű ragaszkodása 
biztosította Magyarország fennállását és szabadságát, mindenki előtt 
tudv I legyen az, hogy anyagi jóllétünk, kultúránk és hatalmi állásunk 
minő előnyökben részesíti a polgárokat, de egyúttal minő kötelességeket 
ró rájuk. Az ipar-, kereskedelem- és földmivelés érdekében tett nagyobb 
intézkedések mellett culturalis intézményeink és közigazgatásunk sza
bályai is ismertetendők. — A természettudományokból czélszerűen kivá
lasztandó anyagnál is számba kell venni a gyakorlati követelményeket, 
az ifjúság jövendőbeli foglalkozását. Épen ez a követelmény mértékadó 
a /cézwmmka-oktatásnál, mely nem állhat egyes iparágak szolgálatában, 
hanem kizárólag pædagogiai jelentősége mellett, az általános egyesítést 
■czélozhatja. Különös, hogy a mikor az iparoktatás reformálása mellett
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készséggel buzgólkodunk, a midőn az iparosok szakszerű képzésével az. 
illetékes körök behatóan foglalkoznak, arra ügyet sem vetünk, hogy 
már a népiskolában is hasznos szolgálatot tehetünk a jövendőbeli mun
kásoknak, ha kezöket és szemöket ügyesítjük és őket izommunkával fog
lalkoztatjuk.

A kézimunka-oktatás lassan, de tartósan hódít tért egész Euró
pában. A tanítók e tekintetben mindenütt úttörőkul szerepelnek és az 
állami intéző köröket törekvéseik helyességéről már meg is győzték. 
Csak minálunk nem akar ez a törekvés kedvező fogadtatásban részesülni. 
Pedig e kérdés megérdemli, hogy pædagogiai és közgazdasági szempon
tokból ívjból és újból napirendre tűzessék. Fővárosunk eddigelé még 
nem is rendelkezik oly intézettel, a melyben a kézi ügyesség szakszerűen 
meghonosítva lett volna. Újabban két lelkes tanférfiú (Aranyosi és Gut- 
tenberg) már gyakorlatilag is megoldotta e kérdést, és a midőn a t. érte
kezletet felkérem, hogy a kézimunka-tanítást a helyszínén megfigyelni 
szíveskedjék, kikérem erre vonatkozó szakvéleményét is. — Még meg
jegyzem, hogy az I. állami képezde polg. gyakorló iskolája is szép siker
rel honosította meg a kézi ügyességbeli oktatást. — A tornaoktatás is 
reformra szorul és itt a játék lép előtérbe. Fájdalom, nem rendelkezünk 
játszóterekkel és így egyelőre kénytelenek vagyunk arra a rövid néhány 
órára szorítkozni, a mely a rendszeres tornázásra fordítható. Ámde azért 
sürgetnünk kell a kérdés kedvező megoldását s előterjesztést kell ten
nünk játszó-terek és termek iránt, mert ezzel tartozunk a szülőknek a 
jövő nemzedék testi jóllétére való tekinteteknél fogva.

Mielőtt a rendtartásra áttérnék, még csak azt említem meg, hogy 
a váltakozó tanítást a fegyelmezés szempontjából is megszüntetendőnek 
tartom és hiszem, hogy az iskolaszékeknek és a tanítóságnak erre irá
nyuló törekvései mielőbb sikerre fognak vezetni.

A fegyelmezés biztosítása végett két új intézkedést vélek szüksé
gesnek, a mennyiben a botbüntetésnek kiküszöbölése mellett oly isko
lára is lesz szükségünk, a melyben azok a tanulók lesznek elhelyezendők, 
a kiken a jó szó nem fog, a kik a pædagogiai büntetések alkalmazása 
után javulást nem tanúsítanak s az iskolában, a többiek veszélyeztetése 
nélkül meg nem türhetők. Ez javító-iskola czímén volna szervezendő, 
a hamburgi Straf-schule mintájára. Ebben az iskolában 4—8 heti tar
tamra olyan tanulók volnának elhelyezendők, a kiket nagyobb és 
fárasztó munkák végzésével és házi fegyelem alkalmazásával kellene 
a javulás útjára terelni. Ha ez sem vezetne sikeiTe, akkor vagy kizá- 
randók, vagy pedig a szeretetházba utasítandók. A javító-iskola egyrészt 
intőjelül szolgálhatna a rakonczátlanoknál, másrészt szigorúbb fegyel
mezéssel odahatna, hogy az erkölcsileg téveteg gyermek eszméletre 
hozassák.



TEENDŐINK A FŐVÁROSI ELEM I OKTATÁS FEJLESZTÉSE TÁRGYÁBAN. 57

Azonban ez az iskola még nem elegendő. Mert ezt meg kell előzni 
oly intézkedésekkel, melyekkel a tanulók elvadulásának eleje vehető 
Ezek a menedék-helyek. Elemi iskolai tanulóink ugyanis nappal rész
ben nélkülözik a szülői felügyeletet. Magukra vannak hagyva. Mennyi 
veszélyt rejt, ez az elhagyatás, különösen leánygyermekeinket véve 
szemügyre. Jól ismeri ezt a veszélyt a gyakorlati pædagogia és annak 
elhárítására a leghelyesebb intézményt, a menedékhelyeket hozza 
javaslatba.

Ezek kétfélék, vagy önállóak, saját helyiséggel rendelkezők, vagy 
az iskolával kapcsolatosak. Az előbbeniekben a tanulók az oktatás
órán kívül találnak helyet akként, hogy elvégezve iskolai teendőiket 
jövedelmező kézi munkával foglalkoznak, az utóbbiak csak egyes 
tantermekre vannak utalva, és ezekben a kereset elesik. Ezek a mene
dékhelyek jótékony befolyással vannak épen a munkások gyerme
keire s különösen az önállóak nemcsak megvédik a gyermekeket az 
erkölcstelen befolyásoktól, hanem az alamizsnák elfogadása alól is fel
mentik.

A jótékonyság újabban dicséretre méltó áldozatkészséggel fordul 
az iskolához, felkeresi adományaival a szegényeket. Ámde megfonto
landó, vájjon e szeretet-adományok idővel a munkásosztályra nem fog
nak erkölcsi szempontból káros befolyást gyakorolni s nem czélszerűbb-e 
az az eljárás, mely nem az alamizsna-osztogatásra, hanem az öntevékeny
ségre, a munkával járó pénzszerzésre fektet súlyt. Én az utóbbi törekvé
sekhez szegődöm s ezeket ajánlom.

fi. A tanítási eljárás ellenőrizését bizonyítgatnom talán felesle
ges, mert ezt megköveteli a pædagogia, megköveteli a törvény. A vitás 
kérdés csak az lehet, hogyan eszközöltessék az ? Nézetem szerint az 
elemi oktatás sikeréért administrativ szempontból is első sorban az 
igazgató legyen felelős. О legyen felelős a tanítás eredményéért, a taní
tók hivatali működéséért. Hogy ezt a feladatát megoldhassa, kívánatos
nak tartom először is, hogy arravalóságát szakvizsgálattal igazolja, 
melyre azonban csak bizonyos, talán 10 évi szolgálat után volna bocsájt- 
ható. (Pro rectoratu.) Azonkívül adassék meg neki a lehetőség arra, 
hogy tantestületét összeállíthassa és huzamosabb ideig együttesen meg
tarthassa. Csak kivételes esetekben volna megengedhető a tanerőknek az 
igazgatók meghallgatása nélkül való áthelyezése.

A tantestületeknek ily módon való összeállítása nem az ötlet-, de 
a tervszerű tanítási eljárást van hivatva meghonosítani. Az igazgató 
képviselje az iskolát a hatóságokkal szemben, ő hajtsa végre azok 
intézkedéseit, ő vezesse az iskolát didactai szempontból. Tehát nem 
a házgondnoki teendők, hanem a tanügyi szempontból megítélendő 
kormányzati jogok azok, a melyek az igazgatónak osztályrészül



58 VERÉDY KÁROLY.

juttatandók. A helyi felügyelet tehát az igazgatónál vegye kezdetét, 
de ne csak tanácsadási, hanem bizonyos tekintetben rendelkezési 
joggal.

Az igazgatói teendők sem a fővárosi, sem az érvényben levő 
miniszteri utasításokban eddigelé szabadon körvonalozva nincsenek. 
Szükségét látom tehát annak, hogy erre nézve külön szabályzatot alkos
sunk, a melyben egyrészt a tanítók jogai és kötelességei, másrészt az 
igazgatók ellenőrzési teendői, a végrehajtásokhoz szükséges eszközök 
meg legyenek állapítva. Ezenkívül fontos még az is, hogy az egynemű 
iskolák igazgatói évenként közös értekezleteket tartsanak, a melyeknek 
eredményei a tanításnál és administratiónál egyaránt üdvösen felhasz
nálhatók.

A főelvet már kiemeltem és ez az, hogy az igazgató iskolájáért 
pædagogiai tekintetben felelős legyen. De hát kinek ? Az iskola
széknek.

7. Iskolaszékeink szervezete is ez idő szerint olyan, hogy azok 
jelentősége főleg a személyi befolyásoktól függ. Pedig fontos ez az intéz
mény, mert a polgárok érdeklődésével karöltve jár a közoktatás emelke
dése. Ki ne ismerné el, hogy iskolaszékeink eddigi hiányos szervezetük 
mellett is sok tekintetben áldásosán működtek ? Hisz a tanulók anyagi 
támogatásában egyedül is elévülhetetlen érdemeket szereztek. De hatás
körük nézetem szerint szűk, ez tágítandó. Mintha hallanám az ellen
vetést, hogy a laikus elem az oktatás vezetésére hivatva nem lehet. Ne 
feledjük, hogy népiskoláról van szó, ne feledjük, hogy iskolaszékeinkben 
átlag polpártársaink legjobbjai foglalnak helyet. Sok, felette sok jó szol
gálatot tehetnének iskolaszékeink, ha hatáskörük tágíttatnék. A tanköte
lesek nyilvántartása, azok iskolába járásának ellenőrizése, sőt a bünteté
sek elrendelése is rájuk volna bizandó. A tanulók felvétele, új iskolákról 
való gondoskodás, párhuzamos osztályoknak rövid utón való szervezése 
mily gyorsan volna eszközölhető, ha ezekre nézve is felhatalmazást 
nyerhetne az iskolaszék. És az iskolák külső ügyeinek elintézésében senki 
sem lehet nálánál illetékesebb. A rövid úton, de felelősség melletti intéz
kedés sokszor elejét venné annak a bonyodalmas eljárásnak, mely épen 
egészségügyi tekinteteknél fogva felette károsnak bizonyul. Tanítóink 
alkalmazásánál s azoknak az iskola-kerületben való megtartásánál szin
tén biztosítandó az iskolaszéknek a kellő befolyás. A tanítási eredmény 
elbírálásánál azonban a szakszerűség döntsön. Az iskolai igazgatók bead
ványai szolgálhatnak erre alapul.

Attól, hogy az úgynevezett laikus elem talán a szakszerűség hát
rányára fog érvényesülni, tartani nem kell, mert nézeteltéréseknél részint 
a tanfelügyelettel megbízottakhoz, részint a Tanácshoz lehet felebbezni. 
Ezen eshetőleges hátránynyal szemben az iskolaszékek hatáskörének
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tágítása oly előnyöket helyez kilátásba, a melyekért a kérdéses szervezet 
revisióját szükségesnek tartom.

8. A tanfelügyelet ez idő szerint még szintén hiányos. Eltekintve 
az iskolák és tanítók nagy számától, az administrativ teendők sokasá
gától, a reform-eszmékkel járó tanácskozásoktól, a felügyelet tagolása 
dönt az az újjászervezést illetőleg.

Kívánatosnak tartom, hogy a fővárosban a felügyelet iskolauemek 
szerint akként gyakoroltassék, hogy egyes iskolák évenként kétszer is 
behatóan keresztülvizsgáltassanak. A felügyeletet gyakorló közegeknek 
oly jogok volnának biztosítandók, minők az állami felügyeletet meg
illetik.

Azt a felfogást, hogy bizonyos számú községi igazgató fölé egy 
főigazgató állíttassék, nem helyeselhetem. Már Gönczy rosszalta ezt 
a véleményt, a midőn emlékiratában (5. 1.) rámutat arra a valószí
nűtlenségre, hogy egy egyén képes legyen 80 tanítót szellemileg 
vezetni.

A tanfelügyelet, az igazgatói vezetés mellett, magasabb szempon
tokból gyakorlandó, mert míg az igazgató a közvetlen vezetés mellett 
az iskola összes ügyeit intézi, addig a tanfelügyelő — az átlagos ered
ményt mérlegeli. A fővárosi tanfelügyelők tehát, nézetem szerint, az 
államiakkal egyenlő hatáskörrel látandók el.

Végül még az iskolafen tartó főváros közönségéről és annak Taná
csáról akarok szólani. A törvényhozás bölcs előrelátásának egyik legszebb 
bizonyítéka az, hogy népoktatási tanintézeteink szervezését és kormány
zását magára az áldozatkész fentartóra bízta. Iskoláink eddigi múltja 
tanúságot tesz arról, hogy ezen intézkedés helyes volt és ennek így kell 
maradnia a jövőben is. A fennálló törvény és kormányrendeletek kere
tében csakis a pædagogiai befolyásnak kell, nézetem szerint, több tért 
engedni. A pædagogiai szakszerőség csak megokolt véleményadásra van 
hivatva és nem kormányzásra. Megvallom, ez idő szerint még csak kere
sem azt a módot, azt az eljárást, mely az autonom jogok respektálásá
val, az állami vagy másnemű tanfelügyeletnek a megfelelő hatáskört 
biztosíthassa. Biztat a remény, hogy e kérdést is sikerülni fog főváro
sunk érdemes tanácsának közrehatása mellett a tanügynek és munká
sainak javára megoldani.

És most teljes szívvel és lélekkel köszönöm a t. gyűlés meg
tisztelő figyelmét. Előadásom ezúttal csak érintette azokat az újításokat, 
a melyeket tanügyünk érdekében kívánatosnak tartok a végre, hogy 
ezek felett eszmecserét provokáljak. Egyúttal készséggel rendelke
zésére bocsátom a t. Tantestületnek az erre vonatkozó részletes utasí
tásokat .

A német tanfelügyelők sokszor érintkeznek a felügyeletük alatt
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álló tanintézetek tantestületeivel, sokszor tartanak egyes, újabban fel
merülő eszmék megbeszélése végett kerületük tanítóival értekezleteket. 
A midőn a közigazgatási bizottságban tett előterjesztésem bővebb 
megvilágítására az igen tisztelt elnök úr által felkérettem, egyúttal az 
értekezletnek ily módon való megtartására gondoltam. Ez csak kísérlet. 
Ha eredmény követi, folytatom ; ha nem, akkor megnyugtatásomra fog 
szolgálhatni az, hogy : « in magnis et voluisse — sat est. »

Verédy Károly.

A POROSZ FELSŐBB ISKOLÁK LEGÚJABB 
TANÍTÁSI TERVE.

Poroszországban a felsőbb iskolák ezek : gymnásium, reálgymná- 
sium, főreáliskola, felsőbb polgári iskola. Ez utóbbit egyszerűen reál
iskolának is nevezik.

Az első három felsőbb iskola !) osztályú. A legalsóbb osztály a sexta : 
VI., a legmagasabb az oberprima : 1.4. Az osztályok sorrendje alulról 
kezdve fölfelé a következő :

VI (sexta), V (quinta), IV (quarta), III/? (untertertia), III.4 (ober- 
tertia), IIP (untersecunda), IIA (obersecunda), IP  (unterprima), IA (ober
prima).

A felsőbb polgári iskola (reáliskola) 6 osztályú ; a legalsóbb osztály 
a sexta : VI., a legmagasabb a prima : I.

Itt adjuk a felsőbb iskolák kötelező tárgyainak tervét az órák 
szerint :

a) Gymnásiumi tanterv órák szerint. (L. a táblázatot köv. lapon.)
Megjegyzések :
1. Az éneknek van folytatása is. Az énekes tanulók a IV-től kezdve 

valamennyi osztályban kötelesek a karénekben részt venni. Felmentés
nek csak orvosi bizonyítvány alapján van helye.

2. A tanulók a rajzot, mint rendkívüli tantárgyat tanulhatják a 
IIP-tői kezdve valamennyi gymnásiumban.

3. Alkalmat adnak az angol vagy héber nyelv tanulására is (heti 
2—2 óra).

■i. Némely gymnásiumban eddig a két secunda közösen tanult. 
(Ugyanazon teremben és időben.) A történelmet, geographiát és mathe- 
matikát illetőleg e két osztály az 1892/93. tanévtől kezdve teljesen elvá
lasztandó.
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5. A testgyakorlás alól csak orvosi bizonyítvány alapján és rend
szerint egy félévre mentenek fel.

6. Egy kézben legyen a német és latin nyelv tanítása a VL, V. és 
a IV. osztályokbon.

7. Nehogy túlterhelés állhasson elő, a tanuló az angol és héber 
nyelvnek egyidejű tanulását csak rendkívüli esetben, az igazgató külö
nös beleegyezésével választhatja. Az igazgatónak joga van továbbá egyes 
tanulókat az ének tanulása alól a IV. tői kezdve felmenteni.

Kötelező tantárgyak VI. V. IV. III.
в

III.
A

11.
в

II.
A

I.
в

I.
A Összesen

A régi tanterv
hez képest

növe
kedés fogyás

1. V allástan____ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 — —

2. Német nyelv. . 4 3 3 2 2 3 3 3 3 26 5 —

3. Latin nyelv. . . 8 8 7 7 7 7 6 6 6 62 — 15

4. Görög nyelv. . — — — 6 6 6 6 6 0 36 — 4

5. Franczia nyelv. — — 4 3 3 3 2 2 2 19 — 2

6. Történelem és 2 2 2 2
földrajz______ 2 2 2 1 1 1 3 3 3 26 — 2

7. Mathematika _ 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 — —
8. Természetrajz. _ 2 2 2 2 — — — — — 8 — 2

9. Természettan,
vegytan, ásvány-
t a n . ______ — — — — 2 2 2 2 2 10 2 —

10. Szépírás . . 2 2 — — — — — — — 4 — —

11. K ajz............... — 2 2 2 2 — — — - 8 2 —

12. Testgyakorlás . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 — —

13. Ének ________ 2 2 — — — — — — — 4 — —

Összesen. . 30 30 31 33 33 33 3Í 31 31 282 — 16

Érdekes a tantárgyakat súlyuk azaz óraszám szerint sorakoztatni 
s a mi tantervűnkkel összehasonlítani.
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Porosz yymndsiumi tanterv : Magyar yymndsiumi tanterv
1. Latin nyelv ... (62 óra) 1. Latin nyelv .... (49 óra)
2. Görög nyelv _ ... (36 « ) 2. Magyar nyelv_ ... (30 « )
3. Mathematika ... ... (34 « ) 3. Mathematika _ ... (25 « )
4. Testgyakorlás ... (27 « ) 4. Görög . _ ... (19 « )
5. Német nyelv _. ... (26 « ) 5. Történelem ... (18 « )
6. Franczia _ _ ... (19 « ) 6. Német nyelv ... ... (18 « >
7. Vallástan.......... ... (19 « ) 7. Vallástan ... _ ... (16 « )
8. Történelem ... (17 * ) 8. Testgyakorlás_ ... (16 a )
9. Természettan, vegytan (10 • ) 9. Földrajz ... _ ... (10 « )

10. Földrajz ... ... ( 9 « ) 10. Rajzoló geometria ... (10 « >
11. Természetrajz - -  ( 8 « ) 11. Természetrajz ... ... ( 8 « )
12. Rajz ... ... ... ( 8 « ) 12. Természettan ... ... ( 8 « )
13. Szépírás ........... ... ( 4 « ) 13. Szépírás ... ... ( 2 « )
14. Philosophiai propædeu- 14. Philosophiai propædeu-

tika ........ . ... ( - « ) tika . ... _ ... ( 3 « )

Érdekes jelenség, hogy míg a porosz gymnásiumi tantervben a 
hazai nyelv az 5., addig a magyar tantervben a 2. helyen áll ! Nálunk a 
német nyelv, a poroszoknál pedig a franczia nyelv foglalja el a 6. helyet, 
csaknem teljesen egyenlő óraszámmal. Meglep a testgyakorlás, mely a 
porosz tan tervben a 4. helyre jutott; nálunk még a 8. helyen sze
rénykedik.

Kiválóan fontos a legújabb porosz tantervben a német nyelvi és 
különösen a testgyakorlási óraszám szaporítása a görög, franczia és 
különösen a latin nyelv rovására. Maga a latin nyelv heti 15 órát 
veszített, de még így is 13 órával több, mint nálunk.

A német nyelvi óraszám emelésével akarták elérni, mint az a tanterv 
magyarázó fejtegetésében is meg van mondva, hogy a hazai nyelv az 
összes tanítás középpontjává legyen és így a hazafias érzés és a nemzeti 
génius ápolásának fontos feladatát végezze ! De e tekintetben még jóval 
messze maradtak a mi tantervűnktől.

A testgyakorlási óraszám emelésével ellenben, a testi nevelés fejlesz
tésében megelőztek minket a poroszok. Bár ha tekintetbe veszszük 
nálunk az újabb időben a minisztérium által épen a testi nevelés érde
kében megindított nagyarányú mozgalmat, nagy a reményünk, hogy e 
tekintetben is jobbat, tökéletesebbet alkothatunk.

Ha valahol, Poroszországban fenyegetett komolyan a túlterhe
lés. Nincsenek gymnásiumaikban komolyan képezett psedagogus-taná- 
raik és óravaló tudományos methodikáról ott alig lehet szó. A didak
tikai materialismusnak valóságos melegágya a porosz gymnásium. Az új 
porosz tanterv sok óvóintézkedést tesz a túlterhelés lehetősége ellen.
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Egyet-mást már említettünk. A táblázatos tantervből látjuk továbbá, 
hogy az egyes tantárgyak óraszáma egyenletesebben van felosztva és a 
szellemi munkaidő még a mellett heti 16 órával csökkent a 9 osztályú 
gymnásiumban. A tantervhez csatolt utasítások figyelmeztetik a tanári 
testületeket, oszszák be egyenletesen a házi feladatokat és ne adjanak 
nehéz házi feladatokat, hogy így túlterhelés elő ne állhasson és elegendő 
ideje maradjon a tanulónak az üdülésre (dass eine Überbürdung nicht 
stattfindet und an jedem Tag ausreichende Zeit zur Erholung bleibt). 
Ugyanezen utasítások figyelmeztetnek arra is, hogy az alsóbb osztályok
ban lehetőleg kevés tanár tanítson és hogy az osztályfő ne változzék. 
(Nálunk ugyanezt igen jótékonyan szabályozta az iij Rendtartás.) Az új 
porosz tanterv egész komolyan felismeri, hogy a túlterhelés kiválóan a 
rossz methodus eredménye. Innen van, hogy minden tantárgynál a 
tananyag felosztását methodikai észrevételekkel kiséri. Bár ez észre
vételek korántsem árulnak el mélyebb pædagogiai ismereteket és 
a modern methodika alapelveivel is ellenkeznek, de sok hely már 
Herbart, Ziller szellemének üdvös befolyásáról tanúskodnak. így pl. a 
latin nyelv tanításánál (sexta, quinta stb.) azt olvassuk, hogy az olvas
mányból inductiv módon kell megállapítani a syntaxis elemi szabá
lyait. A latin olvasó- és gyakorló könyvről (sexta, quinta) azt írja 
a porosz tanterv, hogy összefüggő tartalommal adjon lehetőleg latin 
olvasmányokat a régi monda- és történelemből. A német olvasmányok 
ezeknek megfelelők legyenek. Az untertertia és az obertertiában a 
görög syntaxis főszabályait az olvasmány alapján kell levezetni stb. 
A methodikai észrevételekre a tananyag felosztásánál még visszatérünk.

Lássuk most az ogyos tantárgyaknál és különösen a hazai nyelvnél 
a kitűzött általános czólokat és a tananyag felosztását.

1. N é m e t n y e lv .

a ) Czél : Teljes jártasság az anyanyelv helyes szóbeli és írásbeli 
használatában, a német költészet története legfontosabb fejezeteinek 
kellő megismerése az olvasottak alapján, továbbá a nemzeti érzület 
táplálása az által hogy a tanuló a germán mondavilággal és a német 
irodalomnak az iskola szempontjából legfontosabb remekműveivel meg
ismerkedik.

b) A tananyag felosztása.

VI. Sexta.
Nyelvtan. Beszédrészek, az egyszerű mondat részei. Az erős és 

gyenge ragozás megkülönböztetése. (A terminológia ugyanaz, mint a 
latinban.)

Helyesírási gyakorlatok hetenkint tollba-mondás után.
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Költői és prózai olvasmányok (mesék, elbeszélések a hazai monda 
és történelem köréből).

Szabadon való elbeszélés, könyvnélkül megtanult versek értelmes 
előadása.

V. Quinta.
Nyelvtan. Az egyszerű és bővített mondat. A főbb tudnivaló az 

összetett mondatról.
Helyesírási és pontozási gyakorlatok, mint a sextában.
Olvasmányok, mint a sextában.
Elbeszélés a tanár után, versek megtanulása könyvnélkül és értel

mes előadása.
Első kísérletek az írásbeli szabadon való elbeszélésben és pedig az 

első félévben az iskolában, a második félévben már házi feladatképen is.
Az iskolai főhatóságok fel vannak jogosítva a nyelvileg vegyes 

vidékeken az anyanyelv óraszámát a két alsó osztályban egy-egy órával 
felemelni.

IV. Quarta.
Nyelvtan. Az összetett mondat. A szóképzés typikus példákon 

bemutatva.
Váltakozva helyesírási gyakorlatok és Írásbeli szabadon való elbe

szélés 4 hetenkint.
Költői és prózai olvasmányok, mint a sexta- és quintában.
Szabadon való szóbeli elbeszélés. Költemények könyv nélkül. 

Szavalás.
TUB. Untertertia.

Nyelvtan. A német nyelv sajátos nyelvtani törvényeinek össze
foglaló áttekintése.

írásbeli házi dolgozat (4-hetenkint).
(Elbeszélések, leírások, rajzok idegen ■’nyelvi olvasmányok for

dításai.)
Költői és prózai olvasmányok (északi, germán mondák ; általános 

történelmi, kulturhistoriai, geographiai, természetrajzi, epikai olvasmá
nyok, különösen balladák). Az olvasmányok alapján a költői formák 
megismertetése.

Könyvnélkül váló tanulás. Szavalás.

П1А. Obertertia.
írásbeli házi dolgozat, mint az untertertiában, azonfelül tanulsá

gos tapasztalatok előadása, levélalakban is.
Olvasmányok. Itt már előtérbe lépnek a költői olvasmányok. 

Lyrai, drámai olvasmányok (különösen Schiller «Glocke»-ja és «Wilhelm
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Tell »-je.) További, inductiv módon szerzett ismeretek a poétikából és 
rhetorikából.

(A reáliskolákban a dráma helyett Homeros Voss fordításában.)
Könyvnélkül való tanulás. Szavalás.

II/?. Un ter secun da.
Praktikus bevezetés az írásművek szerkesztésébe.
Könnyebb, értekezés természetű írásbeli dolgozatok 4 lietenkint. 

Idegen nyelvű olvasmányok fordításai. A többi, mint a IIIA-ban.
Olvasmányok. Jungfrau von Orleans (a reáliskolákban Wilhelm 

Teli), Minna von Barnhelm, Hermann und Dorothea.
Könyvnélkül való tanulás. Első kísérletek az olvasmány kisebb- 

szerű önálló feldolgozásának előadásában.

IIA. Obcrsecunda.
1. Házi és iskolai írásbeli dolgozatok. Kisebb értekezések a tanuló 

gondolatvilágából. Evenkint mintegy 8 dolgozat.
2. Bevezetés a Niebclung-énekbe. Északi mondák és a nagy 

germán mondakörök. Néhány nyelvtörténeti eredmény összefoglalása.
3. Összefoglaló áttekintése a költői műfajok elméletének.
4. Drámák olvasása (pl. Wallenstein, Egmont, Götz).
5. Könyvnélkül való tanulás.
6. A tanulók önálló dolgozatokat készítenek az olvasmányok tar

talmáról és e dolgozataikat előadják.

1B. Unterprima.
1. írásbeli dolgozatok, mint a IIA-ban.
2. Életképek a német irodalomtörténetből a XVI. század elejétől 

a XVHI. század végéig.
3. Olvasmányok. Lessing értekezései. (Laokoon.) Klopstock néhány 

ódája. Schiller és Goethe gondolati lyrája ; továbbá drámák, nevezetesen 
Iphigenia, Braut von Messina (a reáliskolákban Sophokles drámái is 
fordításban). Készletek újabb költőkből.

4. A tanulók önálló előadásai a költők életéről és munkáikról.

IA. Oberprima.
1. Házi és iskolai dolgozatok, mint a IIA-ban és I/i-ben.
2. Goethe és Schiller s leghii'esebb kortársaik életképei, nem 

különben a jelesebb újabb költőké is.
3. Olvasmányok a hamburgi dramaturgiából, továbbá drámák olva

sása. Shakespeare drámai fordításban (Gymnasium).
4. A tanulók önálló előadásai a költők életéről és munkáikról.

Magyar Pædagogia, I, 1. 2. 5
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Az itt terjedelmesen közölt tananyagból és az óraszámból Ltjuk, 
hogy a porosz gymnasiumi tanterv meglehetősen eléri ezélját : hogy t. i. 
a hazai nyelv az összes tanítás középpontjává, továbbá a hazafias érze
lem és a nemzeti gondolkozás ápolásának fontos tényezőjévé legyen.

A porosz tanterv kimondja, hogy a német nyelv tanítása a vallás
tan és a történelem tanításával együtt ethikai szempontból a legjelenté
kenyebb a felsőbb iskolák szervezetében. Elismeri, hogy a hazai nyelv 
tanításának feladata rendkívül nehéz és hogy csak az a tanár oldhatja 
meg sikeresen, a ki a hazai nyelv és történetének mélyebb ismeretére 
támaszkodva, az irodalom kincseiért őszintén lelkesedve és telve hazafias 
érzéssel, képes a fiatalság fogékony sziveit a német nyelvért, a német 
hazáért, a német szellemi nagyságért lángra lobbantani !

A tananyag felosztása után a tantervben minden tantárgynál me- 
thodikai észrevételekkel találkozunk. Lássuk a német nyelvre vonatko- 
kozókat.

Az anyanyelvben a grammatikai tanítás csak a legszükségesebbre 
szorítkozzék és mindig bizonyos példákra támaszkodjék. Nem szabad az 
anyanyelv grammatikáját úgy tanítani, mint az idegen nyelvekét. — 
A fokozatosan fejlődő Írásbeli dolgozatok a tanítás anyagából meríten- 
dők. A magasabb fokon általánosabb tartalmi! feladatok is szerepelhet
nek. Különösen ajánlatosak a felsőbb fokon azok az írásbeli dolgozatok, 
a melyek a tanuló olvasmányaival állnak kapcsolatban. Óvakodni kell 
azonban a követelések felcsigázásától, különösen a terjedelmet illetőleg. 
Nagy gondot kell fordítani a mondat-szerkezet egyszerűségére, és őriz
kedni kell az idegenszerű szerkezetektől. Idegen szókat nem szabad 
használni ott, a hol jó és megfelelő német kifejezésekkel is élhetünk.

A helyes szóbeli előadásra minden tantárgynál és minden fokon 
kiváló gondot kell fordítani. A tanár minden hanyagsága e tekintetben 
roppant káros befolyású.

Az értelmes, hangsúlyos olvasásban és előadásban a tanulót foly
vást kell gyakorolni. Elővigyázó mértéket kell tartani a könyvnélkül 
való tanulásban.

Az olvasmányok iskolaiak és háziak. A házi olvasmány megválasz
tásában ott álljon a tanuló mellett tanácsadóul a tanár, és vegye tekin
tetbe a tanuló egyéni sajátosságait. Az iskolában tárgyalandó költemé
nyeket olvassa fel szépen és jól maga a tanár (az alsó- és közép fokon), 
azután kell a nyelvi és tárgyi magyarázatokat és az alapgondolatokat a 
tanulókkal megbeszélni. Erre egy tanuló olvassa fel újra a költeményt 
és adjuk fel leczkére. A következő órában elszavalják és összefüggésben 
megbeszélik. A felső fokon is nagyobb művek olvasásánál mindenekelőtt 
meg kell keresni és pedig a tanulók közreműködése mellett, a vezető 
alapgondolatokat, ki kell emelni a főfejezeteket és ezek tagozatát és így
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az egészet, mint ilyet a tanulók értelmének feltárni. Nagy figyelemmel 
kell lenni a műalakra. Különösen ajánlatos oly költemények összehason
lítása, melyek ugyanazon tárgygyal foglalkoznak. Az eposok és drámák 
olvasásánál tökéletesen meg kell értetni a művek egész szerkezetét és 
a cselekvő' személyek jellemét. A prózai olvasmányok feladata, hogy a 
tanulók gondolatvilágát és látókörét tágítsák és azonfelül a felső fokon 
anyagot szolgáltassanak általános fogalmak és eszmék megbeszéléséhez. 
.4z olvasmányok, a prímában, kellően megválasztva a tantéréből ezúttal 
kiküszöbölt phüosophiai propacdcutikát pótolhatják.

Az itt feltüntetett czél, a tananyag felosztása és a methodikai 
észrevételek a német nyelvet illetőleg lényegében ugyanazok a reálgym- 
násiumban, a főreáliskolában és a reáliskolában is.

2. Latin nyelv.
«)  Czél : A rómaiak kiválóbb klassikus Íróinak megértése és a. 

nyelv-logikai fegyelmezés.
b) A tananyag felosztása.
VI. (Sexta.) Alaktan (a kivételek és a deponens igék kizárásával). 

Megfelelő szókincs elsajátítása az olvasókönyv kapcsán és előkészítésül 
az olvasmányra.

Az olvasó- és gyakorlókönyv tárgyát különösen a régi mondából 
és történelemből meríti, hogy így tartalmilag és nyelvileg is előkészít
sen az irók olvasására. Az olvasókönyv nagyobbrészt összefüggő tartalmú 
latin olvasmányokat ád, a német olvasmányok ezeknek megfelelők legye
nek. A fordítás kezdetben a tanár segédkezése mellett, utóbb mindig 
nagyobb és nagyobb önállósággal történik. Gyakorolni kell a tanulókat 
a mondatszerkesztésben és a visszafordításban. A latin és német szöveg 
kapcsán rendszeres szóbeli és írásbeli iskolai gyakorlatokat kell tartani 
heti félórában. Ezek helyett a tanév vége felé az iskolában előkészített 
fordításokat követelnek házi feladatál.

Az olvasmány alapján induktiv módon kell megállapítani a syn- 
taxis elemi szabályait.

V. (Quinta.) Az úgynevezett szabályos alaktan ismétlése, a depo- 
nensek, a szabálytalan alaktanból a szükségesebbek. Az olvasottak alap
ján megfelelő szókincs elsajátítása.

Olvasó- és gyakorlókönyv, miként a sextában.
Az olvasmány alapján induktiv módon a syntaxis néhány elemi 

szabálya.
Szóbeli és írásbeli iskolai gyakorlatok és ezekkel váltakozva az 

iskolában előkészített fordítások, mint házi feladatok.
IV. (Quarta.) Olvasmány az első félévben 3, a másodikban heti 

4 órában. Cornelius Nepos, vagy valamely megfelelő olvasókönyv. Az



68 DEMECZKY MIHÁLY.

olvasmányokra az előkészülés az első félévben az iskolában történik. 
Szorgalmas begyakorlása a mondatszerkesztéseknek, előkészülés nélküli 
fordítás, visszafordítás.

Az olvasmány kapcsán alkalmilag meg kell tanítani fontosabb 
phrasisokat, stilusbeli sajátosságokat és synonymikus különbségeket.

Grammatika az első félévben 4, a másodikban heti 3 órában. Az 
alaktan ismétlése. Az olvasmány alapján a casusok tana, az ige syntaxisa 
a szükséghez képest. .

A gyakorlókönyvből szóbeli és írásbeli fordítások latinra. E gya- 
korlókönyy tartalma a latin olvasmányra támaszkodik.

Hetenkint rövid fordítás latinra az olvasmány kapcsán, mint 
iskolai, vagy mint házi gyakorlat. Ezenkívül félévenkint három Írásbeli 
fordítás németre.

III/). (  Untertertia.)
Olvasmány, heti 4 órában. Caesar Bell. Gall.
Bizonyos fokú előkészülés. Szorgalmas gyakorlása a mondatszer

kezeteknek, előkészülés nélküli fordítás, visszafordítások. Alkalmilag az 
olvasmány alapján fontosabb phrasisok, stilusbeli sajátosságok és syno- 
nymikus különbségek.

Grammatika heti 3 órában. A casusok tanának ismétlése. Az idők
és módok használatának főszabályai. (Mód- és időtan.)

A Caesar művei alapján készült gyakorlókönyvből szóbeli és 
Írásbeli fordítások. Hetenkint az olvasottak alapján fordítás latinra, 
mint iskolai vagy pedig mint házi gyakorlat. Hat hetenkint ily iskolai 
gyakorlat helyett Írásbeli fordítás németre.

1Ш. ( Obertertia.)
Olvasmány heti 4 órában. Caesar Bell. Gall., Ovidius Métám. Bizo

nyos fokú előkészülés a fordításra az iskolában. A daktylikus hexameter 
begyakorlása. A többi, mint az untertertiában.

Grammatika heti 3 órában. A mód- és időtan ismétlése és kibőví
tése, az ige syntaxisa főbbszabályainak befejezése. A gyakorlókönyv 
használata és írásbeli gyakorlatok, mint az untertertiában.

UH. (  Untersecunda.)
Olvasmány heti 4 órában. Cicero könnyebb beszédei, részletek 

Ovidiusból vagy Liviusból és Yergiliusból. Az ez utóbbiból kiválogatott 
részletek bizonyos egészet alkotó képeket nyújtsanak és lehetővé tegyék 
az egész mű (áttekintését. Néhány költői helynek könyv nélkül való 
betanulása. A többi, mint az obertertiában.

Grammatika heti 3 órában. Ismétlések és kibővítések.
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Hetenkint rövid fordítás latinra az olvasottak alapján, mint isko
lai vagy házi gyakorlat. E helyett lmt-hetenkint Írásbeli fordítás németre.

ILI. ( Obcrsecunda.)
Olvasmány heti 5 órában. Livius és Sallustius, különös tekintettel 

a történelemre ; Cicero válogatott beszédei ; Vergilius bizonyos canon 
szerint. Rendszeres gyakorlása az előkészülés nélkül való fordításnak. 
Vergiliusból egyes helyek könyv nélkül. A többi, mint az untersecun- 
dában.

Stilistikai összefoglalások és grammatikai ismétlések az olvasmány
kapcsán. Kéthetenkint fordítás latinra, váltakozva iskolai és házi gya
korlatul. E mellett hathetenkint fordítás németre, mint iskolai gyakor
lat. Alkalmilag latin tartalomjegyzék csupán az olvasottak feldolgozá
sára. 1 óra.

Iß. (Unterprima.)
Olvasmány heti 5 órában. Tacitus, Cicero egyes levelei, Horatius. 

Kiegészítő magánolvasmányok különösen Liviusból. Rendszeres gyakor
lása az előkészülés nélkül való fordításnak. Egyes helyek Horatiusból 
könyv nélkül. Az olvasmányok alapján stilistikai szabályok és synony- 
mikus fogalmak.

Két hetenkint fordítás latinra, váltakozva iskolai és házi gyakor
latul. Ezenfelül hat hetenkint fordítás németre, mint iskolai gyakor
lat. Alkalmilag grammatikai és stilistikai ismétlések. Tartalomjegyzékek, 
mint az obersecundában. 1 óra.

IЛ. ( Oberprima.)
Olvasmány heti 5 órában. Épen úgy, mint az Iß-ben, csakhogy 

Cicero levelei helyett valamelyik nagyobb beszéde. Kiegészítő privát
olvasmányul Livius. A többi, mint az unterprimában.

írásbeli gyakorlatok, mint az unterprimában. Tartalomjegyzékek, 
mint az obersecundában. 1 óra.

Lássuk most a latin nyelvi tanításhoz adott metliodikai észre
vételeket.

1. G ra m m a tik a ,  szó k in cs és Í rá sb e li  g y ak o rla to k .

Állandóan szem előtt kell tartani a latin nyelvi tanítás czélját. 
A grammatika, a szóbeli és írásbeli gyakorlatok e czél elérésére csak 
eszközök. A latin grammatika úgy választandó, hogy egész szerkezete ne 
térjen el lényegesen a görögétől.

Az alsó fokozaton a tanár ne a szabályból induljon ki, hanem vala
mely kellőleg megválasztott latin mondatból. Ezt a tanár előbb lefordítja 
és azután mondja el a tanuló fordításban. A jól megválasztott mondatok
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nak egész sorát kell így begyakorolni, közös munkálkodással a declinatio 
alakjait ezekből a mondatokból megmagyarázni és egymással össze
hasonlítani. Mindezen eljárás eredménye a szabály, melyet a tanuló 
emlékezetébe vés. A szókincset az olvasmány nyújtja. Mindezt követi az 
olvasott és betanult anyagnak szóbeli és Írásbeli feldolgozása az által, 
hogy a tanuló részint latinra, részint németre fordít. Nem szabad a 
tanítást a kiejtés különös finomságaival megnehezíteni. Inductiv módon 
az olvasmányból kell megállapítani a syntaxis elemi szabályait.

A középső fokon épen ily inductiv módon kell megállapítani az 
alaktan szabályait és azután systematikusan kell rendezni. Különös 
gondot kell fordítani arra, hogy a hasonlókat összefoglaljuk és a külö
nöst az általános szabály alá rendeljük. Az olvasmány kapcsán bővíteni 
kell a szókincset, a szóbeli és Írásbeli gyakorlatokat. A német szöveg, 
melyet latinra kell fordítani, bizonyos kapcsolatban legyen a latin olvas
mánynyal. Ily szoros kapcsolatba hozva egymással a tanítás egyes rész
leteit, csakugyan el kell érni a nyelv-logikai fegyelmezési és egyidejülog 
az irók alapos megértését.

A fchö fokon a grammatikára és ennek begyakorlására már csak 
1 óra áll rendelkezésre. Itt a grammatikai tanítás czélja a már nyert 
systemának ébrentartása, továbbá az olvasmány támogatása végett e 
systemának megbővítése. A beszédrészek használatának különös sajátos
ságai, a stilistikai és synoymikus eredmények, a legszükségesebbre szorít
kozva, induktiv módon állapítandók meg. A német szöveget, melyet a 
tanulók a házi és iskolai gyakorlatban latinra fordítanak, rendszerint maga 
a tanár állapítsa meg a latin olvasmány alapján. E szöveg oly egysze
rűen szerkesztendő, hogy a fordítás csaknem közönséges visszafordítás.

2. O lv asm án y .
Itt a fődolog az olvasmány tartalmi megértése és a bevezetés a 

rómaiak szellemi és kulturéletébe. Minél biztosabb a grammatikában és 
a szókincsben az alap, annál kevésbbé tartják fel az olvasást alaki nehéz
ségek és így a magyarázatnál annál jobban kell előtérbe lépniök a tárgyi 
szempontoknak.

Az előkészülésnek az új és nehezebb Íróknál mindig az iskolá
ban kell történnie.

Az iró legjobb magyarázata a jó német fordítás. Ez a tanár és a 
tanulók közös munkája az iskolában, a tanuló a fordítást összefüggésben 
ismétli. A systematikusan berendezett latinból németre való iskolai Írás
beli fordítások teszik az elért biztosság próbakövét.

Ha a tanulók bizonyos összefüggő részletet lefordítottak, adjanak 
számot ennek a részletnek tartalmáról és tagozatáról. A felsőfokon a 
tanáraz alapgondolatokon kívül beszélje meg az olvasmány műalakját is
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a tanulókkal. Oly műveknél, a melyeket nem lehet egészen elolvasni, az 
olvasandó részleteket bizonyos tárgyi szempontok szerint és úgy kell 
összeválogatni, hogy lehetőleg teljes képet nyújtsanak. E teljesség léte
sítéséhez hozzájárul az előkészülés nélkül történő olvasás is.

A tanítás concentratiója érdekében rendkívül fontos a prózai 
olvasmánynak a történelemmel való összeköttetése. (Az ily olvasmányok 
hol előkészítik, hol kiegészítik a történelmi tanítást és jelentékenyen 
hozzájárulnak a történelmi tanításban előállható s túlterhelés megszün
tetéséhez. Ismertotő.)

Rendkívül ajánlatos az antik műremekeket ábrázoló képeknek és 
az antik élet egyéb szemléltető eszközeinek czélszerű felhasználása. 
(Nálunk ez irányban már igen jótékony intézkedéseket tett a tanügyi 
kormány. Ismertető.)

Nem tartottuk feleslegesnek igy egész terjedelmében közölni a 
latin nyelvi tananyag felosztását és a reá vonatkozó metliodikai észrevé
teleket. Két dolog ragadja meg figyelmünket. A latin nyelv heti 15 órát 
veszít és az elérendő czél köre kisebbedik. A latin stílusbeli biztosság az 
eddigi terjedelemben nem követeltetik többé és az önálló latin dolgozat 
(Aufsatz) eltűnik a porosz gymnásiumból.

A többi tantárgyak tantervét a hely szűke miatt nem ismertethet
jük ily részletesen, de igyekezni fogunk mégis a kitűzött czélt és ennek 
mértékét világosan vázolni.

3. G ö rö g  n y e lv .
Czél : A görögök jelentékenyebb klassikus ivóinak megértése.
III/1. Nyelvtan. Az attikai nyelvjárás szabályos alaktana a verbum 

liquidumig bezárólag. A syntaxis elemei, szabályai induktiv módon. Szó
kincs. Gyakorlatok.

Olvasmány. Olvasókönyv a görög monda- és történelemből vett 
összefüggő olvasmányokkal.

П1Л. Nyelvtan. A in végzetű igék. Az attikai nyelvjárás fontosabb 
rendhagyó igéi. Praepositiók. A syntaxis főbb szabályai inductiv módon. 
Szókincs. Gyakorlatok.

Olvasmány. Olvasókönyv, mint a IILB-ben. Xenophon (Anabasis). 
Hetenkint 4 óra.

II/Í. Olvasmány. Xenophon (Anabasis és Hellenika válogatott 
részletek). Homeros Odysseája. Hetenkint 4- óra.

Nyelvtan. A név syntaxisa. Az idő- és módtan. A syntaxis syste- 
matikus rendezése. Gyakorlatok.

IIЛ. Olvasmány. Herodotos, Xenophon Memorabiliák, Homeros 
Odyssea. Válogatott részletek. Heti 5 óra.
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Nyelvtan. A grammatika összefoglalása és befejezése. Gyakorlatok.
IB. és I A. Olvasmány. Platonból válogatott részek. Thukydides, a 

nehezebb beszédek kihagyásával. Demosthenes olynthiai és phil. beszé
dei. Homer Iliasa. Sophokles. Magánolvasmányok.

Nyelvtan. Ismétlések. Fordítások. Gyakorlatok.
Minden osztályban könyv nélkül való tanulás.

4. F ra n c z ia  n y e lv .
Czél : Az utolsó 3 század jelentékeny ( nem fölötte nehéz)  irodalmi 

müveinek megértése és bizonyos fokú jártasság a nyelv gyakorlati szó
beli és írásbeli használatúban.

(Itt meg kell jegyeznünk, hogy a porosz gymnásium jóval többet 
kiván a francziából, mint a magyar gymnási'im a németből.)

A francziát a IY-ben kezdik ; többnyire grammatizálnak minden 
osztályban és beszédgyakorlatokat is tartanak bár úgy, hogy az olvas
mányok, melyek itt nem tesznek összefüggő egészet és az ezekhez kötött 
beszédgyakorlatok a tanítás középpontja. Ez így egészenaz untersecun- 
dáig bezárólag.

Lássuk a három legfelső IIA, Iß, IA, osztály tananyagát rész
letesen.

A modern franczia próza, különösen a történelmi tanítás érdeké
ben. Modern költemények. Egyik-másik klassikus dráma, Molière nagy 
vígjátékainak egyike.

A müvek alapgondolatainak megértésére és a jó fordításra kivá
lóan kell ügyelni.

Az olvasmánynyal kapcsolatosan a stílusbeli sajátosságok, synony- 
mák, metrikai ismeretek.

Alkalmilag összefoglaló nyelvtani ismétlések. Fordítások fran- 
cziára. Két hetenkint fordítás francziából. ‘

Folytonos beszédgyakorlatok minden órában.

5. A ngo l n y e lv .
Az angol nyelv a gymnásiumban nem kötelező, de gondoskodva 

van róla, hogy a 3 felső osztály tanulói heti 2—2 órában tanulhassák.
Czél : «Biztosság a kiejtésben, az alaktan és a syntaoás legszüksé

gesebb szabályai, bizonyos fokú gyakorlása a nyelv szóbeli és Írásbeli 
használatának, könnyebb irók megértése».

6. T ö rté n e le m .
Czél: «A világtörténelem és különösen a német és porosz tör

ténelem korszakalkotó eseményeinek ismerete. Ez események okai és 
hatásai».
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Sexta. (Heti 1 óra.) Életképek a hazai történelemből. Ki kell 
indulni a jelenkorból és a szülőföldről.

Quinta. ( 1 óra.) A görögök és rómaiak mondaszerű őstörténete.
Quarta. (2 óra.) A görögök történetének áttekintése Nagy Sándor 

haláláig. A rómaiak történetének áttekintése Augustus haláláig. A gö
rög történelemmel kapcsolatban a legfontosabb keleti kulturnépek tör
ténete.

Untertertia. (2 óra.) Bövid áttekintése a nyugatrómai császárság 
történelmének Augustus halálától. Német történelem a középkor végéig. 
A nem-német történelem csak annyiban, a mennyiben általános jelen
tőségű.

Obertertia. (2 óra.) Német történelem, de különösen a branden
burgi-porosz történelem, a középkor végétől Nagy Frigyes uralkodása 
kezdetéig. A nem-német történelem csak annyiban, a mennyiben a 
német és a brandenburgi-porosz történelem megértésére szükséges.

Untersccunda. (2 óra.) Német és porosz történelem Nagy Frigyes 
trónraléptétől a jelenkorig. A nem-német történelem úgy, mint az ober- 
tertiában.

A történelemmel kapcsolatban 1 Poroszország társadalmi és nem
zetgazdasági fejlődése 1888-ig. A Hohenzollernek érdemei a földmíves-, 
polgár- és munkásosztály jóllétének előmozdításában.

Obersecunda. (3 óra.) A görögök története Nagy Sándor haláláig. 
A rómaiak története a nyugatrómai császárság bukásáig. Okok és hatá
sok. Alkotmány- és művelődés-viszonyok.

Unterprima. (3 óra.) A korszakot alkotó világtörténeti események 
történelme a nyugatrómai császárság bukásától a harminczéves háború 
végéig. Okok és hatások. Alkotmány- és kulturviszonyok.

Történelem-geographiai áttekintése az 1648-ban fennállott álla
moknak.

Oberprima. Az újkor oknyomozó történelme a harmincz éves 
háború végétől a jelenkorig, különös tekintettel a brandenburg-porosz 
történelemre. Alkotmány- és kulturviszonyok.

7. F ö ld ra jz .
Czél : « Értelmes szemlélése a környező természetnek, térkép-olvasás. 

A földfélület physikai tulajdonságainak Ismerete. A föld politikai beosz
tása. A mathematikai földrajz elemei. »

Sexta. (2 óra.) A physikai és math, földrajz legegyszerűbb elemei 
a legközelebbi környék leírásával. Bevezetés a relief, a globus, a térkép 
megértéséhez A földfelület oro- és hydrographiai viszonyai. A szűkebb 
szülőföld képe tankönyv nélkül, lehetőleg a természetrajzzal kapcso
latban.
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Quinta. (2 óra.) Németország pbysikai és politikai földrajza. To
vábbi bevezetés a relief, globus és a térképek megértéséhez. Egyszerűbb 
térkép-vázlatok a táblán.

Quarta. (2 óra.) Európa pbysikai földrajza Németország kivételé
vel, különösen a Földközi-tenger melléke. Egyszerűbb térképvázlatoka 
táblán és a füzetekben.

Untertertia. (1 óra.) Németország politikai földrajzának ismétlése. 
A többi világrészek pbysikai és politikai földrajza (a német gyarmatok 
kivételével). Térképrajzolás.

Obertertia. (1 óra.) Németország pbysikai földrajzának ismétlése. 
A német gyarmatok földrajza. Térképrajzolás.

Untersecunda. (1 óra.) Európa földrajzának ismétlése. Elemi 
mathematikai földrajz. Térképrajzolás.

A reáliskolákban ezenfelül a jelenkor legismeretesebb közlekedési 
és kereskedelmi útjai.

Unterprima és Oberprima. Az általános földrajz legfontosabb 
részei és a mathematikai földrajz, a mathematikával és a pbysikával 
kapcsolatban.

A reáliskolákban ezenfelül a legfontosabb közlekedési és kereske
delmi utaknak összehasonlító áttekintése egészen a jelenkorig.

8. M a th e m a tik a .

Czél: «Biztosság a közönséges számokkal való számolásban. En
nek alkalmazása a polgári élet egyszerűbb viszonyaira. Algebra a 
Newton-féle kéttagú tételig (pozitív egész kitevőkre), az egyenletek 
elméletéből a másodfokú egyenletekig bezárólag. Planimctria, stereo- 
metria, sikháromszög tan, az analytikai geometria elemei.»

Adjuk az oberprima tananyagát.
A binom-tétel egész pozitív kitevőkre.
A stereometria befejezése.
A coordináták fogalma és a kúpszeletekről szóló néhány tétel.

9. T e rm é sz e ttu d o m á n y o k .
Czél :
Botanika. A természetes rendszer fontosabb családjainak isme

rete. A legfontosabb külföldi hasznos növények megbeszélése. A növé
nyek életjelenségei. A növények anatómiája- és physiologiájából egyet- 
mást össze kell foglalni. A kryptogamák. A növények betegségei. (VI., 
V., IV., IIШ).

Zoologia. A gerinczes állatok osztályai legfontosabb rendéinek 
ismerete. Az állatvilág többi osztályának néhány képviselője. Az állat-



A POROSZ FELSŐBB ISKOLÁK LEGÚJABB TANÍTÁSI TERVE. 75

geographiának alapfogalmai. Az emberi test, ezzel kapcsolatban az egész
ség gondozása. (Zoologia a VL, V., IV., I l l71., IIIA. osztályokban).

Mineralogia. A mineralogia nem mint külön tantárgy, hanem a 
chemiával kapcsolatosan tanítandó. A legegyszerűbb kristályalakok és a 
legfontosabb ásványok ismerete. (Ilß., II.4.)

Physika. A legfontosabb physikai jelenségek ismerete, e jelenségek 
törvényei. A mathematikai földrajz alaptételei. (Előkészítő physikai taní
tás : IHA., ILB. Rendes physikai tanítás és pedig : Hőtan, mágnesség 
elektromosság а ПЛ. osztályban. Mechanika, esetleg rezgőmozgás és az 
akustika az Ili. osztályban. Optika, mathematikai földrajz az IA. osz
tályban).

Chemia. A legegyszerűbb jelenségek ismerete. (Ilß., HA.)

10. Rajz.

A kötelező rajz czélja a látásban és az egyszerűbb testek biztos áb
rázolásában való kiképzés. A kötelező rajz a gymnásiumban 2 órát nyert 
és nem mint eddig a sextában, hanem a quintában kezdik. (V., IV., 
HIß., IIIA.)

A nem-kötelező rajz minden gymnásiumban be van rendezve és 
az untorsecundában kezdődik.

11. T e s tg y ak o rlá s .

A testgyakorlás czélja, hogy czélszerűen megválasztott és beren
dezett gyakorlatok által a fiatalság testi kifejlődését elősegítse, az izmo
kat erősítse, az ifjakban bátorságot és saját erejük iránt bizalmat ébresz- 
szen, gyors elhatározást és megfelelő kivitelt biztosítson.

Már előbb említettük, mily fontos szerep jutott a testgyakorlásnak 
az új porosz tantervben. Az óraszáma hetenkint 27-re emelkedvén, 
súlyra nézve a 4-ik helyre jutott.

Az új tanterv tornajátékokat is rendel, ezekre nézve a közelebbi 
utasításokat későbbre Ígéri.

Ennyit a porosz gymnasiumi tantervről. Ezek után összeállítjuk a 
reálgymnasiumok, főreáliskolák és a reáliskolák tanterveit az órák 
szerint.
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ß) A reálgymnasiumok tarterve.

Tantárgy VI. V' IV. 111. III. 
В ( A

II.
в

II.
A

I.
В A Összesen

A z
eddigihez

képest
változás

1. Vallástan . . .  . . . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 —

2. Német nyelv . . . 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 +  1

3. Latin nyelv... 8 8 7 4 4 3 3 3 3 43 —и

4. Franczia nyelv. — — 5 5 5 4 4 4 4 31 — 3

5. Angol nyelv.. . . . — — 3 3 3 3 3 3 18 — 2

c. Mathematika . .. ; 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 — 2

7. Történelem és 2 2 2 2 3 3 3 28 — 2
földrajz. . . .  . . .

2
2 2 2 2 1

8. Természetraj z. _. 2 2 2 2 2 2 — — — 12 —

9. Physika .... . . . — — — 3 3 3 3 12 —

10. Chemia és minera-
logia . . .  . . .  . . . - 2 2 2 6 —

11. Szépírás ... . . . 2 2 4 —

12. Rajz ... . . . — 2 2 2 2 2 2 2 2 1G _ 2

13. Testgyakorlás... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

14. Ének . . 2 2 -- - — ! —

Összesen . . . 30 30 32 33 33 33 33 33 33 290 —21

Észrevételek :

A német és latin az alsó három osztályban lehetőleg egy kézben 
legyenek. Épen úgy a természettudományok. Lásd a gymnásinmi észre
vételeket.
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-[•) A főreáliskolák tanterve.

Tantárgy VI. V. IV. III.
в

III.
A

II.

B l

II.
A

I.
в

I.
A Összesen1

Változásaz
eddigihez

képest

1. Vallástan . . .  ... 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 —

2. Német nyelv . .. 5 4 4 3 3 3 4 4 4 34 +  4

3. Franczia nyelv ... 6 6 0 6 6 5 4 4 4 47 — 9

4. Angol nyelv ... — — — 5 4 4 4 4 4 25 — 1

5. Történelem és 
földrajz.. ... ... 2 2 2

2
2
2

2
2

2
1 3 3 3 28 — 2

6. Mathematika ... 5 5 6 6 5 5 5 5 5 47 _ 2

7. Természetrajz 2 2 2 2 2 2 — — — 12 — 1

8. Physika . . .  . . . — — — 2 2 3 3 3 13 — 1

9. Chemia és mine- 
ralogia.. . . .  . . . 2 3 3 3 11 +  2

10. Szabadkézi rajz. — 2 2 2 2 2 2 2 16 — 8

11. Szépirás . . .  . . . 2 2 2 6 —

12. Testgyakorlás... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

13. Ének 2 2 — 4

Összesen ... 30 30 31 33 33 33 33 33 33 289 —18

Megjegyzések :

Az alsó három osztályban a német és franczia nyelv lehetőleg egy 
kézben legyenek, úgy szintén a természettudományok is. A szerkesztő 
rajzot a tanuló szabadon választhatja a IIIA—IA osztályokban heti 
2—2 órában Lásd a gymnásiumi észrevételeket.
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3) A  fe lső b b  p o lg á risk o lá k  ( re á lisk o lák ) ta n te rv e .

Ez iskolák tanterve megegyezik a főreáliskola alsó hat osztályá
nak tantervével. Az osztályok elnevezése ez : YI. (sexta), V. (quinta), 
IV. (quarta), III. (tertia), II. (secunda), I. (prima). A felsőbb polgár
iskola tantervének egy másik alakja :

Tantárgy YI. V. IV. n i . II. I. Összesen
Az

eddigihez
képest

változás

1. Vallástan . . . 3 2 2 2 2 2 13 —

2. Német nyelv . . . 6 5 5 5 4 3 28 +  7

3. Franczia nyelv . . 6 0 6 5 4 4 31 — 9

4. Angol nyelv . . . — — — 5 4 4 13 —

5. Történelem és 2 2 2 2
földrajz. 2 2 2 2 1 2 19 — 3

6. Matliematika ... 4 4 5 5 5 5 28 — 1

7. Természetrajz 2 2 2 2 2 — 10 — 3

8. Természettan . . . , — — — — 3 5 8 —

9. Szépirás . . .  . . . 2 2 2 — — — 6 — 2

10. Szabadkézi rajz. — 2 2 2 2 2 10 — 2

11. Testgyakorlás 3 3 3 3 3 3 18

12. Ének . ... . . . 2 2 — — — — 4

Összesen ... 30 30 31 33 32 32 ! 188 —13

Az alsó három osztályban a német és franczia nyelv egy kézben 
legyen ; a secundában pedig a természettudományok. A, szerkesztő raj
zot a tanuló a III., П., I. osztályokban szabadon választhatja heti 2—2 
órában. Lásd a gymnásiumi észrevételeket.

Az itt közölt tanterveket illetőleg megjegyezzük, hogy a kitűzött 
czél és a tananyagfelosztása is lényegében ugyanaz, mind a négy felsőbb 
iskolánál a következő tantárgyaknál :

1. Német nyelv.
2. Történelem.
3. Földrajz.
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Érdekes megjegyezni, hogy az alsó fokon (VI.. V., IV.) a tanterv 
lényegében csaknem ugyanaz a négyféle felsőbb iskolánál. A feltűnő 
különbség csak az, hogy a gymnásiumnál és a reálgymnásiumnál a 
latint találjuk heti 8 +  8 +  7 =  23 óraszámmal, mint a nyelvlogikai 
fegyelmezés eszközét, a főreáliskolában és a felsőbb polgári iskolában 
pedig a francziát heti 6 +  6 +  6 = 1 8  órával.

Az új tantervek egyik legfontosabb vívmánya az, hogy az alsó 
6 osztály, az alsó fok (VL, V., IV.) és a középső fok (HIß., I ll  A., Ilß.) 
együttvéve egy befejezett egészet tesz és a műveltségben is bizonyos 
befejezett egészet ád a tudományos pályáról távozóknak az untersecunda 
befejezése után. Talán nem lesz felesleges megjegyeznem, hogy a tanu
lók az untersecunda sikeres befejezésével jogosítva vannak az egyéves 
önkéntes szolgálatra is. (Zeugniss für den einjährigen Dienst.)

Az új tantervnek olyatén berendezésére, hogy már az alsó hat 
osztály bizonyos összefüggő egészet adjon a műveltségben a tanulóknak, 
a statisztikai eredmények buzdították a porosz tanügyi kormányt. Az 
1889/90. tanévben a porosz felsőbb iskolákban összesen 135,337 tanuló 
volt. Ezek közül az iskolát elhagyta összesen 20.038 tanuló. És pedig 
érettségi bizonyítványnyal 4-105, azaz 20'5 % ; (tehát csak ennyien érték 
el a felsőbb iskolák kitűzött czélját!) az egyéves önkéntes szolgálatra 
jogosító bizonyítványnyal 8051, azaz 40'2 °/o ; végre még ezt a czélt sem 
érte el 7882 tanuló, azaz 3+3 °/o. Már magából az untersecundából távo
zott az egyéves önkéntes szolgálatra jogosító bizonyítványnyal 4-997, azaz 
25 o/o. Ezek között pedig csak 368 volt felsőbb polgáriskolai végzett 
növendék, a kik mint ilyenek bizonyos befejezett műveltséget nyertek.

Mi örömmel üdvözöljük az új porosz tantervet. Nem tartjuk ugyan 
a pædagogiai belátás netovábbjának, de az kétségtelen tény, hogy a 
létező bajokat némileg orvosolja az egészségügy emelésével és a metho- 
dusnak sokszor hangoztatott javításával.

D emeczky M ih á l y .

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Mióta az orsz. közoktatási tanács újjászerveztetett, nemcsak mun
kaköre szélesedett ki, hanem az új Szabályzat-a és Ugyrend-je szerint 
munkássága is szakszerűbb s időhöz kötött ülései is gyakoriabbak. Szán
dékunk a tanács üléseiről koronként tudósításokat hozni, hogy a tanügy 
iránt érdeklődők a lapok rövid és általános értesítéseinél alaposabb tájé
kozást kapjanak.
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Az alábbiakban meg akarunk emlékezni a tanácsnak ez év folyamán 
eddig teljesített munkásságáról időrendi áttekintést nyújtván az eddig 
tartott ülések főbb mozzanatairól. Jan. 8-án tartotta az elnökség ez évi 
első ülését, melyen a szokásos folyó ügyeken kívül behatóbb tanácsko
zást folytatott a Lutter Nándor halála által megüresedett tanácstagság 
betöltéséről és az új bírálati díjak felosztásáról. Új taggá — mint ez a 
hírlapokból tudva van dr. Schmidt Ágoston kegyesrendi tanár nevez
tetett ki, kit az elnökség első helyen ajánlott, de kifejezést nyert az az 
óhaj is, hogy a népoktatási intézetek szakférfiainak szaporítása a tanács
ban igen kívánatos volna. A bírálati díjak felosztása tárgyában elhatároz
tatott, hogy a vall. és közokt. minisztériumnak múlt évi okt. 15-én életbe 
lépett rendelete értelmében az elemi iskolai könyvek bírálati díja 5—5 frt, 
az eleminél magasabb intézetek könyvbirálati díja 10—10 frt legyen s az 
adóhivatalokba fizetett bírálati díjakból fedeztessenek a bírálatok másolá
sának költségei is, mely bírálatok lemásolásáról ezután a tanács gondos
kodik s ő küldi meg hivatalból az érdekletteknek.

A jan. 15-én tartott ülésen megállapította az elnökség a saját kez
deményezéséből írt felterjesztés szövegét egy class, philologiai encyclo
paedia kiadása tárgyában, mely szakművekben nem gazdag irodalmunk
ban valóban hézagpótló lenne. Örömmel említjük meg mi is, hogy az 
eredmény igen kecsegtető, mert a legnagyobb nehézséget okozó akadály, 
az anyagi költségek fedezése, el van hárítva, a mennyiben a vall. és 
közokt. minisztérium s a magy. tud. akadémia anyagi támogatásban 
részesítik a vállalatot. Ugyanez ülésen küldte ki az elnökség egyik tagját 
a váczi siketnéma-intézet ügyeinek tanulmányozására.

Jan. 19-én a nép- és szakiskolai szakosztály tartott ülést, melyen 
a keresk. középiskolák zárvizsgálati ügyiratai tárgyaltattak s két fonto
sabb kívánság merült fel : 1. hogy a kereskedőknél annyira fontos szép
írást az iskolában rendes szépírásmester tanítsa ; 2. hogy magán tanuló
kat a tanári testület ne készítsen elő a zárvizsgálatra. Ugyanekkor kerül
tek tárgyalásra a felekezeti tanítóképezdék múlt tanévi képesítő vizsgá
lataira kiküldött miniszteri biztosok jelentései. A biztosok elszomorító 
képét rajzolták jelentéseikben a tanítók képzése és képesítése ügyének. 
Majdnem a hihetetlenséggel határosak azok a viszásságok és fogyatékos
ságok, a melyek főleg a felekezeti képezdékben találhatók. Ezek a köz
oktatási kormány előtt is ismeretesek, mint azt a törvényhozás elé tar- 
jesztett legújabb miniszteri jelentés is tanúsítja. A tanács javaslatában 
csak arra szorítkozott, hogy a hiányok pótlása záros határidő alatt köve- 
teltessék meg a felekezeti főhatóságoktól, de e téren a legerélyesebb 
intézkedések is jogosultak volnának.

Jan. 26-án a nyelv- s történettudományi szakosztály ülésezett. 
Ekkor tárgyaltatott a középiskolák irodalmi s történelmi oktatásához
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kívánatos szemléltető eszközök jegyzéke, mely magában foglalja a taní
tásban értékesíthető illustrált könyveket, műtárgyak sokszorosításait, 
fényképek, metszetek, öntvények gyűjteményeit. A jegyzék irányadóul 
akar szolgálni a középiskolai múzeumok felszerelésére s oly tanítási 
segédeszközök beszerzésére, melyek ezideig meg nem érdemelt mellőzés
ben részesültek középiskolai oktatásunkban. Majd a görögpótló tanterv 
tanítására vonatkozó pótt infolyam tervezete beszéltetett meg. Ennek 
közzététele s a megfelelő intézkedés nem sokáig fog váratni magára. 
Harmadik fontos tárgya volt az ülésnek az új görög kiejtésnek gym- 
nasiumainkban való meghonosítása tárgyában a vallás- és közok
tatási minisztériumhoz benyújtott előterjesztés, melyet a tudomány 
szempontjából már a magy. tud. akadémia is tárgyalt. A tanács főleg 
didaktikai tekintetben foglalkozott a kérdéssel s a mai tanítás mellett 
foglalt állást. (Jelentése lapunk más helyén olvasható. Szerk.) Mindamel
lett elismerte a szakosztály az új görög kiejtés tanításának főleg gyakor
lati jelentőségét я javaslatba is hozta az egyetemeken való taníttatását 
különösen oly philologiai tanárjelöltekre való tekintetből, a kik az 
ó-görög műveltség emlékeinek tanulmányozása végett Görögországba 
menüének akár önként, akár kiküldetésben.

A jan. 29-iki elnökségi ülés főleg administrationalis ügyekkel s a 
szakosztályi ülés előkészítésével foglalkozott, a febr. 5-iki ülésen pedig 
revisio alá került a temesvári áll. felsőbb leányiskolában létesített női 
kereskedelmi szaktanfolyam szervezete, és a középkereskedelmi iskolák 
számára készített tantervjavaslat, mely átdolgozásra érkezett vissza ; 
megvitatása a függőben hagyott felügyelet és elnevezés kérdésével együtt 
bizottságra bízatott, a hová a stenographiának a keresk. iskolákba való 
behozatala tárgyában beadott javaslat is áttétetett.

Febr. 9-én a nép- és szakiskolai szakosztály tartott ülést, melyen 
a népoktatási intézeteket érdeklő több fontos ügy nyert elintézést. Rész
letes eszmecsere fejlődött ki a tanítóképző intézetek tanárainak emlék
irata felett, különösen az a része keltett élénk discussiót, mely a képez- 
dékbe való felvételt kívánja korlátozni. A törvény értelmében közép
iskolai 4. osztályról szóló bizonyítvány alapján felvételi vizsgálat nélkül 
is beléphet a tanuló a képezdébe, holott a képezdei tanárok a főbb tan
tárgyakból csak jó érdemjegygyei és felvételi vizsgálat alapján kívánják 
felvenni a jelentkezőket, hogy ekként válogatottabb növendékeket kap
janak. A tanács szabályzatot dolgozott ki a felvételre nézve, melyet jóvá
hagyás és életbeléptetés végett fel is terjesztett a minisztériumhoz. Tár
gyalás alá került a kisdedápolásnak a népoktatási intézetekben való 
ismertetése is, melyre nézve új intézkedés szüksége merült fel. A tanács
nak az a véleménye, hogy az ismétlő iskolákban csak a gyermekre önma
gára vonatkozó egészségtani ismeretek taníttassanak, a magasabb intó-

Magyar Pædagogia, I, 1. 2. 6
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zetek számára pedig megfelelő olvasmányok Íratása volna szükséges,, 
melynek teljesítésére a tanács concrét indítványt tett. Végül a népiskolai 
tankönyvpályázatok eredménye keltett élénkebb eszmecserét. A közokt. 
kormány által a népiskolai földrajzi és mértani vezér- és tankönyvre 
hirdetett pályázat elfogadható munkálatot nem eredményezett. A pályá
zók egyike sem nyújtott be kidolgozott részletet (igaz, hogy ilyent a 
pályázati hirdetés nem is követelt) hanem csak hézagos vázlatot, néme
lyik csak a megirandó könyv tartalomjegyzékét. A pályaművek (illetőleg 
tervek) megbirálásával foglalkozó bizottságok nem találtak oly munkát, 
mely a megbízás megadására elégséges alapot nyújtott volna, azért a ta
nács új pályázathirdetést tart szükségesnek a jövő tanév elejéig terjedő ha
táridővel, s múlhatatlanul megkövetelendőnek tartja egy-egy kidolgozott 
részletnek beküldését mind a vezérkönyből, mind pedig a tankönyvből, 
illetőleg példatárból. A pályázathirdetést pedig a legnagyobb nyilvános
sággal kívánja a tanács kiíratni, hogy necsak a népoktatási szakférfiak,, 
hanem más tanintézetekben működők is értesülést vehessenek róla.

Fontos ügy volt szóban a febr. ! 2 iki elnökségi ülés tanácskozá
sán : a rajztanm'vizsgá.ló bizottság szervezete. Ez mint kész, de még 
további megvitatást váró munkálat került a tanács elé s minthogy intéz
kedései szoros összefüggésben vannak a középiskolai törvénynyel s mé
lyen belevágnak a középiskolai oktatás érdekeibe is, megvitatása egyik 
közelebbi szakosztályi ülésre van előirányozva. Hasonlóképen szakosz
tályi tárgyalásra várnak az álló írás és a leányiskolái internatusök 
ügyében kiküldött bizottságok munkálatai.

Ennyire terjednek ez idő szerint a tanácsnak érdemlegesebb tan
ügyi dolgokban tartott tanácskozásai, említés nélkül hagyva a tankönyv- 
bírálati s az administrationalis ügyek felől folyt tanácskozásokat, vala
mint a bizottságok értekezleteinek részleteit.

— Az új görög kiejtésnek gymnasiumainkban való meghonosí
tása kérdésében a közokt. tanács a következő előadói véleményt fogadta 
el és terjesztette föl a közoktatásügyi kormányhoz.

« A miniszter úr 6 nagyméltósága m. évi nov, 15-én 28879. szám 
alatt kelt leiratával a közoktatási tanácsot felhívta, hogy a tanítás érde
kének szempontjából adjon pædagogiai és didaktikai véleményt a felől, 
vájjon az új görög kiejtés a gymnasiumokban meghonosítható-e?

Különböző utakat lehetne követni, hogy e kérdésre megfekdjiink.
Egyik út volna, megjelölni azt a helyet, melyet a görög nyelv 

tanítása középiskolai oktatásunk egészében elfoglal. Ez útat követve, 
rá kellene utalnunk arra, hogy, mint általában minden tárgyat, úgy a.
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görög nyelvet is első sorban önmagáért (jelesül : az irodalmi műveltség 
elsajátításának szempontjából) s nem gyakorlati hasznáért tanítjuk a 
gymnaeiumban. Azt kellene mondanunk, hogy bármily hangzatos szavak
kal emlegessék a hasznossági elvek hirdetői a létért való küzdelmet, mely 
a tanulóra vár, mindez nem ingathat meg bennünket abban a meggyő
ződésünkben, hogy a gymnasium első sorban az elvek iskolája, az önzet
len műveltség ápolója, a lelkűiét fegyelmezője. S ebből a szempontból 
tekintve a kérdést, a priori azt válaszolnék, hogy épen mert az új görög 
kiejtés meghonosításának rejtett tendentiája az, hogy az élő nyelv bir
tokába juttasson, holott miniszteri rendeletekben gyökerező utasításaink 
a régi görög nyelvet s csakis ezt tűzik ki a tanítás czéljáúl, épen ezért, 
mondom, e kiejtésnek a gymnasiumba való behozatala elvileg mellő
zendő volna.

A másik út a köznapi és gyakorlati érvekből indúlhatna ki. Azért, 
mert évenként nehány magyar utazó Görögországba megy. vagy azért, 
mert görög kereskedők fordulnak meg hazánkban, még nem szükséges, 
hogy a jövendőbeli jogászok, orvosok, tanárok, tisztviselők, tehát azok, 
kiknek a görög kereskedőkkel épen legkevesebb dolguk lesz, az új görög 
kiejtés elsajítása mellett jussanak az ó-görög nyelv birtokába. Ha azt 
akarjuk, hogy hazai kereskedőink érintkezhessenek az új görögökkel, 
vigyük be az új görög nyelvet kereskedelmi iskoláinkba s a kereskedelmi 
tanfolyamokkal egybekötött polgári iskolákba. Ha pedig azt óhajtjuk, 
hogy a classica-philologia hallgatói szakmájuk érdekében ismerkedjenek 
meg az új görög nyelvvel és irodalommal, adjunk nekik erre módot az 
egyetemen. Sőt a nagym. minisztérium ez alkalomból egyenesen fel 
volna kérendő arra, hogy az új görög nyelv tanításáról az egyetemeken 
alkalmas módon gondoskodjék.

Ámde ez útak helyett, tekintettel a miniszteri rendelet szavaira, 
czélezerűbbuek látszik egy harmadik útat követni, mely egyenesen az 
iskolába, a görög nyelv tanulásának és tanításának színhelyére viszen 
bennünket. A nagym. minisztérium «a tanítás érdekének szempontjából» 
kívánta a kérdés eldöntését a tanácstól. Vizsgáljuk meg tehát, hogy 
a tanítás érdeke melyik kiejtést követeli meg, azt-e, melyet minálunk 
egész Ausztriában, Németországban s Francziaországban követnek, 
avagy azt, mely a mai görögök kiejtésének felel meg?

Nem szőrül külön bizonyításra az a pædagogiai elv, hogy a taní
tásban azt az eljárást kell követnüuk, mely lehető rövid idő alatt, lehető 
könnyen és egyszerűen oldatja meg a tanulóval a kitűzött feladatot. Oly 
régi és általánosan elfogadott elv ez, hogy bővebb kifejtése fölöslegesnek 
látszik. Hiszen egész iskoláztatásunk összes törekvései a módszerek 
egyszerűsítésén, az anyagban és eljárásban való józan takarékosság el
érésén fáradoznak. Kétségtelennek látszik ennélfogva, hogy ha a gym-

6*
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nasiumi tanuló a régi görög nyelvet az új-görög kiejtéssel könnyebben 
tanulja meg, habozás nélkül az utóbbinak behozatala mellett kell állást 
foglalnunk ; ha azonban kiderülne az, hogy az új görög kiejtés alkalma
zása megnehezíti a régi görög nyelv grammatikájának megtanulását, 
továbbra is meg kell tartanunk a ma általánosan elfogadott, u. n. Eras- 
mus-féle olvasást.

Még egy ellenvetés érhetné ez eleve felállított tételt. Az az ellen
vetés t. i., hogy a kérdés eldöntése attól is függ, vájjon mit mond a tu
dományos álláspont. Mert, ha a tudomány kétségen kívül helyezi azt, 
hogy Homerost úgy ejtették a régi görögök, mint a hogy a maiak ejtik, 
megdől a könnyűség vagy nehézség argumentuma. A mit a tudomány 
igaznak vesz, azzal ellenkezőt nem követhet az iskola sem. A dolog azon
ban tényleg úgy áll, hogy a klasszikus görögség ejtését tudományos 
akribiával megállapítani ez idő szerint teljes lehetetlenség. Nem tagad
hatjuk, hogy már akkor mutatkoztak a mai kiejtés felé gravitáló hang
tani jelenségek, de viszont távolról sem állíthatjuk, hogy e kiejtés azo
nos a maival, valamint az sem bizonyos, hogy az Erasmus-féle kiejtés 
az, mely az akkori állapotnak leginkább megfelel. Szóval, absolut bizo
nyosság e téren ma nem létezik. S épen ezért, mert nem létezik, leg
egyszerűbb és legtermészetesebb, ha a mi tanulóink, kik gyakorlati czélt 
a görög nyelv tanulmányához nem fűznek, úgy olvassák a régi görög 
szöveget, a mint írva van.

Ezek után aggodalom nélkül áttérhetünk tehát a könnyűség vagy 
nehézség kérdésére. E kérdésre, úgy hiszem, más feleletet nem lehet 
adni, mint azt, hogy a régi görög nyelv grammatikájának megtanítása 
és megtanulása a ma elfogadott kiejtés mellett könnyebb, mint az új 
görög kiejtés alkalmazásával. Ez állítást részletesen bizonyítom a követ
kezőkkel :

1. Az új görög kiejtés oly rendkívül sok homophoniát létesít, hogy 
a tanuló, ki először foglalkozik e nyelvvel, megzavarodik. Nem a homo
phon szókról szólok, melyek minden nyelvben előfordúlnak és mestersé
gesen egymás mellé állíthatók (v. ö. franczia ceint, saint, sein, cinq stb.) 
Az ily homophoniák nem veszedelmesek, mert itt a hasonló hangzás a 
szó belsejében, törzsében van meg. Sokkal zavaróbb és a tanítás szem
pontjából ártalmasabb azonban a homophonia a rendszerben, azaz : a 
formativumokban, a ragokban és képzőkben. S ebből a szempontból 
tekintve a dolgot, a kezdő növendék, ha új görög kiejtéssel kell meg- 
tanúlnia a grammatikát, igen nagy nehézségekre fog akadni. A declina- 
tióban pl. ez az alak rîjç vîxtjç (olv. tísz níkisz) mint szóalak teljesen 
egyenlő ezzel toïç Xôfotç (olv. tísz lójísz), s vj víxíj (í níki) azonos ezzel : 
oí vópoi (í nómi). Az említett példákban tehát a sing. genitivus végző
dése nem különböztethető meg a dativus plurálisétól, s a singularis
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nominativus a plurális nominativustól. S meg kell gondolnunk, hogy a 
nyelvtant tanuló növendék nincsen hozzászokva a stereotyp, mindig 
együttjáró kifejezésekhez; <5 ez alakokat még elszigeteltségökben s nem 
a mondatban hallja tanárától vagy feleló társától. Természetesen még 
számtalan példát hozhatnék fel a declinatió említett eseteire ; e helyett 
azonban inkább a többi azonos hangzású formativumokat vizsgálom. 
Dual. gen. toív vóp.oiv (tin nómin) =  TYjv víxyjv (tin níkin) ; jróXt? és 
îrôXstç; 7 X0XÔÇ és 7X0XSÎÎ ; aorfj =  aóroí; sxstvvj =  sxetvoi; vj — 0 1 ; 
fjt; =  oiç; ц =  ót. — Továbbá a conjugatióban : Xap.ßdcvsi (ind. præs. 
sing. 3). =  Xajj-ßav̂  (conj. præs. sing. 3) =  Xajj.ßavoi (optât, sing. 3). 
Igy Xajißavets =  Xap.ßav7)<; =  Xap.ßavoi<; stb.

2. Az új görög kiejtés lehetetlenné teszi a nyelvtani alakok kelet
kezésének phonetikai magyarázatát. Pl. Nom. yéve(a)a, yévea, yévTj. 
Ez egészen világos a tanuló előtt, mert az s és a a hangok physiologiá- 
jánál fogva nem adhat mást mint rj-t (vagy legföljebb még a-t) ; de hogy 
a yé'JBCL alakból miként válik egyszerre «jen*» ezt tudományosan meg
magyarázni nehéz, az iskola nyelvén megértetni pedig lehetetlenség. 
Legtöbb nehézséget okoznak e tekintetben az u. n. verbum contractu- 
mok, melyeknek alakjait az új görög kiejtés mellett vajmi nehéz meg
magyarázni. (Pl. Sot)XÔEtç-bôl §ot)Xoîç [dulísz]), holott a dolog oly világos, 
hogy bizonyítani se kell. Végűi igen sok esetben alig magyarázható meg az 
augmentum temporale sem. Hogy a-fw-ból miért lesz ffíov, azt oly ta
nuló, a ki úgy olvas, a mint írva van, azonnal megérti, t. i. s -j- afov-ból 
lesz Y(ov; az új görögül olvasó aligha. így pl. olxéw, s-f-oíxeov, s ebből 
üíxsov; de hogy ikéo-nak í  hangja miként csaphat át egyszerre a hang
skála legmélyebb fokába, mindig talány fog maradni a tanuló sze
mében.

E föokokon kívül vannak még másodrendüek is. Ilyen az, hogy az 
új görög kiejtés megnehezíti az ékezés szabályainak elsajátítását, és pe
dig azon oknál fogva, mert a mai görögök a kiejtésben nem tesznek 
különbséget accentue acutus és circumflexus közt, vagy jobban mondva, 
az accentue acutus szótagját erősen nyújtják. Nálok a awp.a a»-ja és а 
Xôfoç о-ja közt a kiejtésben nem érzik meg a különbség. Nehézséget 
okoz továbbá az, hogy a spiritus asper és lenis a kiejtésben nem külön
böznek egymástól. Ilyen a mássalhangzók kiejtésének nagyfokú nehéz
sége, melyet úgyszólva csak a született görög ember győzhet le teljesen ; 
pl. a 7  e szókban yáXoL, 7 <xaríjp (a torokhang egy sajátos neme, mely a 
mai európai nyelvekben másutt nincsen meg) ; elég nehéz a S és H ki
ejtése is. Végül, nagyon nehéz azoknak a szóknak akimondása, melyek
ben a sokféle i-hang összetorlódik.
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Ügy gondolom t. szakosztály, ennyi is elég volt annak a bebizo
nyítására, hogy az új görög kiejtés nehezíti a tanítást. Nem állítom, 
hogy e nehézségeket idővel ne lehetne legyőzni. De ha a czélt, a régi 
görög nyelv megtanulását, — mert más czél a gymnasiumban nincsen — 
könnyebben elérhetjük az Erasmus-féle kiejtéssel, a józan ész is azt 
fogja parancsolni, hogy e könnyítésnek adjunk elsőséget, főleg ha tekin
tetbe veszszük, hogy az idő, melyet tantervűnk a görög nyelvnek szán, 
aránylag úgy is csekély.

Tisztelettel indítványozom tehát, hogy a nagym. minisztériumnak 
oly értelemben adja meg a tanács a kívánt véleményt, hogy az új görög 
kiejtés a gymnasiumokban nem hozandó be».

Mindamellett azonban, hogy a tanács az új-görög kiejtés ellen 
foglalt állást, — a mit a jelentésben meggyőzőleg kifejtett okokon kívül 
még más szempontból is lehetne igazolni - mégis elismerte az iij- görög 
nyelv és kiejtés hasznát s kívánatosnak mondotta ki 1., hogy az egye
temen az új-görög nyelv megtanulására tanszék állíttassák fel, s hogy 
így készülő philologusainknak, de másoknak is alkalmuk legyen az új 
görög nyelv praktikus elsajátítására s 2., hogy philologue tanáraink kö
zül évről-évre nyerjenek néhányan kiküldetést Görögországba, hogy ott 
a nyelvvel, s magával e klasszikus föld történeti, művészeti emlékeivel 
megismerkedjenek.

IRODALOM.

K ö z é p isk o lá in k  r e f o r m ja .  Pædagogiai tanulmány. Irta : dr. Jancsó 
Benedek. Budapest, 1891. Lampel B. 8.-r. 153.1. Ara 1 frt.

Mióta az egységes középiskola eszméje felvetődött, számos alapos 
és kevósbbé alapos értekezést olvashattunk erről a tárgyról, de azért 
még sem mondhatnék, hogy dr. Jancsó Benedek Középiskoláink reformja 
czímű tanulmányával felesleges munkát végzett. Mert míg amazok ezt a 
kérdést vagy csak nagy általánosságban, vagy csak egyes részletekre 
kiterjeszkedőleg tárgyalják, ő az ügyet egész terjedelmében felöleli. 
Mindenekelőtt a középoktatás előzményeit ismerteti ; azután a reform 
előzetes feltételeit állapítja meg; majd miután a jelen középoktatást 
megbírálta, áttér az általa tervezett középoktatás külső tagozatának 
megállapítására s nyomban rá az alsó, közép és felső tanfolyamra osztott 
új középiskola tantervét nyújtja. Értekezik végre a testi nevelés sokat 
vitatott kérdéséről s művét a tanárképzésről, a helyi és főigazgatókról 
szóló fejezettel rekeszti be.
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A tartalom e rövid elsorolásából kitetszik, hogy az ügyet min
den oldalról igyekezett megvilágosítani s ha ehhez hozzá veszszük, 
hogy Írásmódja magyaros, a hasznost a kellemessel párosító s néhol az 
élez és gúny attikai savával fűszerezett, egyszóval mind végig nemcsak 
tanulságos, de egyszersmind mulattató olvasmányt nyújtó : a mű külse
jének jellemzésére eleget mondottunk.

A mű külszerkezetéért tehát az eddigiek szerint feltétlen elisme
réssel adózunk, csak azt sajnáljuk, hogy nem tehetjük ugyanezt minden 
tekintetben béltartalmáéit is. Ezért azonban dr. Jancsó ne minket okol
jon, hanem önnön magát, mivel műve három első fejezetével nagyon 
magas fokra csigázta várakozásunkat, a következőben azonban teljesen 
ki nem elégítette. A ki ugyanis eddigi középoktatásunk hibáit oly vilá
gosan, oly meggyőzőleg kimutatja, a ki annak alaktalan, homályos zeg- 
zugokkal telt nagy épületét lerombolni készül, s elegyengetett helyére 
sarkalatos elveken nyugvó, «merész tanügyi konczepczióval tervezett» 
merőben új épület emelését Ígéri : attól méltán megvárhatnék, hogy 
szavának ura is legyen s ne élje be a réginek kitatarozásával, új pavilo
nokkal kioldozásával, egy szóval ne «fejelést», hanem valóban újat 
nyújtson. Ámde hogy dr. Jancsó a régi épületet nem rombolta le, hanem 
csak — s ezt dicséretére mondom —- tetemesen javítani iparkodott, azt a 
következőkben, remélem, sikerül majd kimutatnom. Elég jó «fejelést» 
csinált, de abban téved, ha müvét merőben újnak hiszi s új gyanánt 
árulja. E kis tévedés azonban műve becsét nem csökkenti, mert okos 
ember különben sem arra tekint, hogy mi az új, hanem arra, hogy mi a 
jó. Ha jelen középoktatási rendszerünk rossz, — a mit vele együtt én is 
vallók — s ha neki ezt csak némileg is megjavítania sikerült, jobban 
megérdemli elismerésünket, mintha újat, de rosszat alkotott volna.

Teljesen igaza van dr. Jancsónak abban, hogy középiskoláink 
minden faja német eredetű, sőt abban sem téved, hogy a német szellem 
terjesztői. Történeti visszapillantásában kimutatja, hogy már 1848 előtt 
a protestánsok a német protestánsok, a katholikusok pedig a jezsuiták 
iskolai rendszerét honosították meg nálunk. Ez iskolák annyira idege
nek maradtak a nemzeti szellemtől, hogy ama nagy művelődéstörténeti 
küzdelemben, a midőn az irodalom 70 év alatt egészen átalakította 
Magyarországot, nemhogy segítették volna, de egyenesen akadályozták 
a nemzeti műveltség fejlődését.

A forradalom ez iskolákat elseperte, de helyettük újat, nemzeti 
alapra fektetettet nem alkothatott. Az absolut korszak ismét a porosz 
rendszert honosította meg azzal a különbséggel, hogy némi reáliákat is 
fölvett, a latin és görög nyelvet pedig philologiai alapra fektette. Ekkor 
aztán «az osztrák bürokratiával kezet fogó philologia az új tanrendszer 
útján a német szellemnek akkora invázióját indították útnak Magyar
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ország felé, hogy ahhoz képest Batu khán serege csak káplár alja csapa- 
tocska». Az a 10—12 év, a míg érvényben volt nálunk, elég volt arra, 
hogy a magyar tanügyet németté tegye, a tanárok gondolkodását meg
vesztegesse, a későbbi tanügyi kormányokat pedig megté.veszsze.

Br. Eötvös akart ugyan segíteni a bajon a franczia lycealis rend
szer meghonosításával, de tervezetét német gondolkodású tudósaink s 
tanáraink ellenzése miatt nem valósíthatta. Sőt még rosszabbá tette a 
helyzetet azzal, hogy egy csapat fiatal tanárt tanulmányozás végett 
Németországba küldött s ezek a német szellem, német iskolai rendszer, 
methodika és iskolai administratio föltétien bámulóivá lettek, itthon 
is azt terjesztették.

Azonban, ha dr. Jancsó nem téved, a honnét a baj származott, 
onnét kaptuk orvosságát is. Midőn Németország ifjú császára Franczia- 
ország példájából észrevette, hogy a nemzetiség kifejlesztésében a közép
fokú oktatás mily fontos tényező, a német középoktatást ismeretes elitélő 
nyilatkozatával támadta meg. Tőle kaptunk mi is kedvet a magyar 
állam nemzeti jellegének kidomborítására s a nemzeti tudomány, iro
dalom, művészet és műveltségnek a német szellem befolyása alól való 
felszabadítására. E czélt azonban csakis az új egységes iskola felállítása 
által érhetjük el.

Dr. Jancsó azonban nemcsak e már magában is nagyszerű ered
ményt várja az egységes középiskolától, hanem egy nagy nemzeti hibánk 
kiküszöbölését is. Ez a nemzeti hiba a honoratior osztálynak túlbecsü
lése s az ennek következtében dühöngő hivatalvadászat s a szellemi 
proletariátus terjedése.

A jobbágyság eltörlésének s a jogegyenlőség behozatalának ugyanis 
nem az lett a következménye, hogy a gentry osztály tudományos pályára 
alkalmatlan fiait kereskedő vagy iparos pályára adja, hanem az, hogy a 
felszabadult jobbágyság is a hivatalos pályákra tódult. Hiába igyekeztek 
a kormány férfiai e bajon a reál- és polgári iskola felállításával segí
teni, mert habár egy darabig a gazdasági élet föllendülése, az ipar és 
gyárvállalatok keletkezése folytán virágzottak is ez iskolák, mihelyt az 
idő rosszabbra fordult s a reális pálya nem jövedelmezett oly dúsan, a 
reál- és polgári iskolák elnéptelenedtek. A helyzetet még rosszabbá tette 
a reáliskolának 8 évre való kinyujtása s nehány műegyetemi tanár olyan 
nyilatkozata, hogy a gymnasiumot végzett fiatalság még a műegyetemen 
is jobban megállja a helyét, mint a realista. Hogyne tódultak volna tehát 
az ifjak a gymnasiumba, mikor az mindenre képesített, holott a reál csak 
a műegyetemre ?

De különösen a polgári iskola nem vált be annak, a minek szánták. 
A ki a hat osztályt elvégezte, nem akart többé iparos lenni. Hogy tehát 
mind a reál- mind a polgári iskola elnéptelenedésén segítsenek, mind a.
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kettőbe bevitték a latin nyelv tanítását s ez utóbbit még bizonyos alsóbb
rendű hivatalokra jogosító bizonyítványok kiadására is felhatalmazták. 
E szerint most már mind a háromféle osztály termeli a hivatalra aspi
rálókat s szaporítja a szellemi proletariátus és a pályát tévesztett sze
rencsétlenek számát. E bajokon is, azt mondja dr. Jancsó, csak az egysé
ges középiskolával segíthetünk.

A miatt is nagy a panasz, hogy a középiskolák területi elhelyezése 
czélszeríítlen. Ma a felekezeti verseny miatt oly helyeken is van két- 
liárom középiskola, a hol talán egy is felesleges, másutt pedig, a hol több 
is elkelne, egyetlen egy sincs. Az egységes középiskola megvalósulása a 
középiskolák új, czélszerűbb elhelyezését is maga után vonja. A feleke
zetek bizonyára támogatják majd ezen törekvésében az államot. Legalább 
hazafiságuktól ennyi áldozatot megvárna dr. Jancsó s vele együtt mi is.

Azzal is biztat bennünket szerző, hogy egységes középiskoláját az 
újabb lélektan által nyújtott helyes alapokra fekteti s ez által a mos
tani középiskolában tagadhatatlanul meglevő túlterhelést megszünteti. 
A mai középiskola kettős czélját, t. i. az általános műveltség megadását 
s a felsőbb tudományokra való előkészítést ködös, homályos kifejezésnek 
mondja. Szerinte az általános képzés semmi, nem egyéb irodalmi képzés
nél,* vagyis lélektani nyelven szólva: a középiskolai oktatásnak első
rendű feladata az ifjú lélek tehetségeit harmonikusan kifejleszteni s nem 
annyira ismeretekkel látni el, mint inkább képessé tenni a későbbi 
ismeretszerzésre. A középiskolai oktatás szellemi gymnasztika úgy, hogy 
ha a különböző tanulmányokkal elménket kellőképen kiköszörültük, 
akkor eredmény gyanánt megkapjuk az általános műveltséget, a mely 
bő kárpótlást nyújt az esetleg hiányzó pozitiv ismeretekért. Egy szóval 
a középoktatásnál nem a tudás a czél, hanem az arravalóság, nem a 
wissen, hanem a können. E felfogás téves voltát remélem sikerül majd 
alább kimutatnom.

Sajátságos, hogy dr. Jancsó jóllehet e felfogást «az elavult Her- 
bart-féle lélektanra alapítottnak» mondja, a melyet a lélektan mai elő- 
haladottsága mellett alig tart többnek egyszerű tévedésnél, mind a mel
lett új középiskoláját még sem erre a csak jelzett, de nem ismertetett 
újabb lélektani felfogásra alapítja, hanem úgy látszik, hogy az elitéit 
lélektani elvet megtartva, a szellemi gymnastika ellen nem azért emel 
kifogást, mert talán nem helyes eszközökkel, hanem csak azért, mert 
nem helyes módon történt. Ténynek mondja ugyanis, hogy azok, a kik 
e szellemi gymnastikát a legtökéletesebben végezték, a felsőbb tudomá

* Ha irodalom alatt, a mint dr. Jancsó is teszi, a költészetet s leg- 
felebb még a történelmet értjük, akkor nem értek vele egyet. Szerintem 
általános képzés olyan ismeretek nyújtása, a melyekre minden embernek 
egyaránt szüksége van. Az ismertető.
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nyok terén messze elmaradnak oly tanulótársaik mellett, a kik a lefolyt 
8 év alatt bizony nagyon ügyetlen gymnastikusok voltak s a kiken 
semmit sem fogott a köszörű.

E baj kutforrásául a pædagogusok azon balfelfogását tartja, bogy 
a szellemi tehetségeket tetszés szerint fejleszthetőknek hiszik, holott a 
minőnek születik az ember testileg és szellemileg, alapjában véve ugyan
olyan marad élete végéig s tévedés azt hinni, hogy az ész, jellem, kedély 
úgy alakítható, mint a viasz. Minthogy pedig az emberek különböző 
tehetségekkel születnek, azon eszközök is, a melyekkel ezeket fejleszteni 
akarjuk, különbözők tartoznának lenni. A tömegtanítás csak azon oknál 
fogva lehetséges, mert habár a veleszületett tehetség minden egyes 
embernél különböző is, de fejlődésökben, különösen a 10—12 éves korig 
van bizonyos egyformaság. Ilyen korban még kevéssé mutatkoznak az 
egyéni tehetségek, ekkor ezek felett az intenzivebb érzés és aktivabb 
erejű képzelődés uralkodik. Ezeket irodalmi oktatással lehetne fejlesz, 
teni, mivel az irodalom az érzés és képzelem szülötte.

Ámde mit látunk, -— mondja dr. Jancsó ? — Gymnasialis tanter
vűnk irodalmi képzést igér, s ad helyette grammatikát, és pedig épen 
abban a korban, a mikor a gyermek esze még nem érett rá. A tíz éves 
gyermek képzőimét grammatikával táplálni, képtelenség. Sőt tetézzük a 
bajt a divatos inductiv nyelvtanítás-móddal, a mely szerint magának a 
gyermeknek kell elvonni a nyelvből a nyelvtani szabályokat, holott ez 
az eljárás csak érett embernél könnyebb, de gyermeknél nagyobb sikerre 
vezet a régi módszer.*

Tantervűnk abban is hibás, hogy a középiskola legfelsőbb osztá
lyába járó ifjút ugyanazon alapelvek szerint táplálja s ugyanolyan bánás
módban részesíti, mint az első osztályos kis tanulót. Vagy legfelebb 
annyi különbséget tesz közöttük, hogy amabba több ismeretet igyekszik 
betömni, mint emebbe. A léleknek az idő haladtával történő fejlődését 
nem vevén tekintetbe, középiskolázásunk a Prokrustes ágyához hason- 
lólag a kis gyermek szellemét túlságosan megfeszíti, a nagyét meg ösz- 
szezsugorítja, az által nem nyújt neki fejlődésfokához mért s attól 
feltételezett táplálékot.

E bajokon úgy vél segíthetni dr. Jancsó, hogy az általános képzés 
eszközeit, már a mennyire t. i. lehet, elválasztjuk a tudományos képzés 
elemeitől s amazokat a tanuló-ifjuság azon korában alkalmazzuk, a 
melyben még az egyéni tehetségek határozottabb alakot nem öltöttek: 
a felsőbb tanulmányokra való előkészítést pedig akkorra halasztjuk, a

* Mivel t. dolgozótársunk nem tette, mi vagyunk kénytelenek kimon
dani, hogy az inductiv nyelvtanítás módszerének elitélését a régi salabak- 
terság viszhangjának tartjuk, s ily nézet a pædagogia mai állása mellett 
érthetetlen. A szerk.
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mikor már ezek fejlődésnek indultak. Ha-ehhez még a fejlettebb ifjúság
nál a fegyelmi eljárást is lazítjuk lassacskán s őket némi önállósághoz 
szoktatjuk, a szabad egyetemi élethez való átmeneteit is észszerűbbé 
teszszük.

Ámde nemcsak a fentebb vázolt lélektan-ellenes tanmód, hanem 
az is növeli a túlterhelést, hogy a felsőbb tanulmányokra való előkészí
tés czéljából igen sok tudni s tanulni valót szorítunk be igen rövid tan
folyamba. E bajt csak a tanfolyam megnyújtásával orvosolhatjuk.

És csakugyan dr. Jancsó tervezett új középiskoláját 9 éves tan- 
folyamúvá teszi. Ez ellen nem is lehet kifogásunk, ha a tényleg valóban 
létező túlterhelést ez áron elkerülhetjük. De az a baj, hogy ha dr. Jancsó 
tantervét megnézzük, azt találjuk, hogy a tanulnivalók számát nem hogy 
apasztaná, hanem inkább még növeli, mert nemcsak minden eddig taní
tott tudományt meghagy, hanem a philosophia terének bővítésével, az 
újonnan felvett vegytannal s nemzetgazdaságtannal ugyancsak megsza
porítja. A sok tanulni való miatt kellett aztán a 9 évesre nyújtott tan
folyam daczára a tanórák számát ének és torna nélkül már a 3-dik osz
tályban hetenkint 25-re, a 6—7-ben 28-ra, a 8—9-ben pláne 30-ra ten
nie. Hol itt a könnyítés, a testedzésre, pihenésre, önmunkásságra fordít
ható idő ?

A 9 éves tanfolyamnak három tagozatra való beosztása ellen sem 
szólunk. Különösen helyes, hogy a 8—9. osztályt más elbánásban kívánja 
részesíteni mint az alsóbbakat, hogy ez által az egyetemi szabadabb élet
hez hozzá szokjanak. De már a tanulók általa ajánlott kiselejtezéséhez, 
bármennyire új eszme is, egyáltalán hozzá nem járulhatunk. Dr. Jancsó 
azon eszményi czélja elérhetése végett, hogy a tudományos pályákra 
csakis az iskolai tanfolyamot jeles eredménynyel végzett tanulók mehes
senek, minden Isten-adta jogaiktól meg akarná fosztani a szüléket s 
korlátlan hatalommal ruházná fel a tanárokat. Jövendőben nem a szülő 
döntené el, mi legyen gyermekéből, hanem a tanár. A harmadik osztály 
végével ugyanis szigorú vizsgálat következnék, a melynek jó eredménye 
a felsőbb tudományos tanfolyamba lépésre, a kielégítő ellenben csakis az 
iparos, kereskedő s más efféle szakiskolákba lépésre jogosítana. A hete
dik osztály után hasonló vizsgálatot jó sikerrel letettek mehetnének a 
legfelsőbb — humánus és reális szakra osztott — tanfolyamba s onnét a 
tudomány- vagy műegyetemre, a többiek ellenben azokra a pályákra, 
a melyekre eddig az érettségi bizonyítvány jogosított.

Hát hiszen ez eszmének elég szép ugyan, óhajtandó is, hogy csak 
a kiváló erők jussanak az egyetemre, de mi biztosít bennünket arról, 
hogy ha dr. Jancsó tervezetét elfogadjuk, csakugyan így is lesz ? Fen
tebb maga elismeri, hogy a jó tanulás még nem kiváló észtehetség tanu- 
jele s azok, a kik a középiskola hires köszörűkövével elméjüket a legjobb
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sikerrel élesítették, az egyetemen messze elmaradtak azon jó tehetségű 
tanulótársaik mögött, a kiken semmit sem fogott a köszörű. Ha a közép
iskola eddig használt tanmódszere ilyen balsikerre vezetett, vájjon jobb 
lesz-e az eredmény, ha a képzést ugyanazon tananyaggal eszközöljük a 
jövőben is, még ha azt a Jancsó által ajánlott s a lélek fejlődésének meg
felelőbb beosztással használnók is ?

A tömegtanításnál, kivált népes osztályban az egyéni tehetség 
felismerése majdnem lehetetlen ; a tanítás eredményéből arra vont kö
vetkeztetés pedig Jancsó önbevallása mellett is szerfelett kétes értékű 
leven, a melyik tanár ezt meggondolja, bizonyára maga riad vissza attól 
a gondolattól, hogy ő döntsön azon kérdés felett, kinek minő pályára 
kelljen az életben lépnie.

Azt sem szabad felednünk, hogy a tanár is ember, és így nemcsak 
eszére hallgat — bár a fentebbiek szerint az sem csalhatatlan — hanem 
érzelmei is befolyásolják ítéletét, s ha most tekintetbe veszszük azt a 
sokféle nyomást, a melylyel eddigelé annyi alkalmatlan elem ki bírta 
csikarni a felsőbb tanulmányokra jogosító bizonyítványt, vájjon fel- 
tehető-e, hogy ezentúl nem így lesz, a protekczió nem juttatja-e be a 
képteleneket, a tanári belátáshiány vagy gyengeség nem szorítja-e ki a 
képeseket, vagyis nem marad-e minden a régiben ? Valóban e nagyon is 
kétes eredmény érdekében én a tanárt nem tenném ki annak a gyűlö
letnek, háborúságnak, a mely az ajánlott eljárás következtében rá 
háramlik.

Dr. Jancsó ezen eszméjét csakis Plato respublikájában lehetne 
némileg megvalósítani, a hol a bölcsek uralkodnak s a hol a gyermekek 
a nőközösség folytán nem az egyeseké, hanem az államé. Míg család 
lesz, míg a gyermekhez közvetlen a szülők tarthatnak jogot, az állam 
pedig csak közvetve, addig a szülőktől nem vehetjük el azt a jogot, hogy 
gyermekeik jövő hivatása felől ne ők határozzanak, hanem az állam, 
vagy a mi mindegy, annak képviselője, a tanár.

Ugyanilyen kétes értékűek dr. Jancsónak a tanterven tett egyéb 
változtatásai is. Ha megengednők, hogy a középiskolai oktatásnál nem a 
tudás a czél, hanem az arravalóság, a mely még a hiányzó positiv isme
retekért is kárpótlást nyújt — pedig ezt semmi esetre sem engedjük 
meg —, akkor dr. Jancsónak változtatását javításnak tekinthetnők. Mert 
csakugyan nagy előny, hogy addig idegen nyelvet nem akar taníttatni, 
míg a gyermek az anya-, illetőleg a magyar nyelvvel teljesen tisztában 
nincs és idegen nyelvnek — a németnek — tanítását csak a 3-ik osztály
ban kezdeti, a latint meg a negyedikben, a görögöt, illetve a francziát 
pedig a 6-ikban ; de vájjon apasztotta-e ezzel a nyelvtanítás mizériáját, 
hiszen eddig is az volt a baj, hogy azokat is kényszerítettük idegen 
nyelvek tanulására, a kiknek ahhoz sem kedvek, sem tehetségük nem
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volt. Kevés vigasztalás az a jelenkor tanulóira, hogy a latin nyelvre leg
feljebb még 50 évig lesz szükségünk, mert addig még annak terhét elég 
sokan megkeserülik. Előnyére szól, hogy a philosophiára nagyobb gondot 
kiván fordíttatni, mint eddig történt, de viszont hátránya, hogy a nyel
vek és irodalmak bőséges taníttatása mellett ugyan mostohán bánik el 
a reális tantárgyakkal, főként a középiskola humánus szakában. Azt nem 
is említve, hogy a földrajzot csakis a három alsó osztályba veszi fel, a 
melynek tömeges adatait ilyen zsenge korban részint meg sem birják, 
részint a további hat év folyamán szépségesen elfelejtik, holott a 
franczia lyceumban minden osztályon végig tanítják — de már azt nem 
hagyhatom szó nélkül, hogy a természettannal épen ilyen mostohán 
bánik, a melyet csakis az 5-ik osztály élvez, miután már a 4-ikben a 
vegytannal boldogította. Minő vegytant, minő physikát taníthatni ilyen 
korú gyermekeknek, azt könnyű elképzelni, de belátta ezt maga dr. Jan
csó is, mert ugyancsak leszállította hozzájuk kötött követelményének 
színvonalát. Egész tanterve azt a benyomást tette reám, hogy azon fel
tevéséhez híven, hogy az új középiskolából sem hagy ki semmi olyan 
tananyagot, a mi a régiben megvolt : ezt is beszorította valahogy ide, 
miután tanrendjében másutt, megfelelőbb helyen nem talált teret szá
mára. Kárpótlásul aztán a természetrajz kétszer is előfordul, még pedig 
az 1-ső és 2-ik osztályban elemi modorban, a 6—7-ikben pedig physiolo- 
giai alapon. Csodálkozom rajta, hogy dr. Jancsó az élettant itt a ter
mészetrajzzal összeházasíthatónak tartja, holott ugyancsak kikéi a föld
rajznak a természetrajzzal való összeháznsítása ellen. Pedig itt is csak az 
lesz e természetellenes összeköttetésnek eredménye, hogy sem a nagyon 
fontos pliysiologiából, sem a természetrajzból nem lesz kielégítő az 
eredmény. A felső tanfolyam humánus szakában, a mikor a reál-tantár
gyak magasabb színvonalon való tanítása lehetővé válnék, szó sincs rólok, 
ott nemhogy a természettan, de még a mathematika sem fordul elő. Az 
egész időt (60 órát) igénybe veszik a nyelvek, irodalom és a történelem. 
Ezzel azt tanúsítja dr. Jancsó, hogy az általános képzés eszközeit (fön
tebb az irodalmat mondta ilyennek) a felsőbb tudományokra előkészítő 
képzés eszközeitől csakugyan nagyon bajos elválasztani : azért viszi vissza 
itt — a hol a felsőbb tudományokra való képzés volna a fődolog — ugyan- 
egyre mind a kettőt. A reál szakra vállalkozók jobban járnak humán 
társaiknál, mert ők idejöknek felét (56 órából 28-at) a human szakból 
kiküszöbölt real tantárgyakra fordíthatják.

De legjobban meg vagyok akadva azzal a kérdéssel, hogy minőnek 
képzeli dr. Jancsó a nemzeti nevelést ; mert nemcsak hogy a fogalmat 
nem magyarázza meg, de azt sem sejteti, hogy minő eszközökkel véli 
annak megvalósíttatását. A mai középiskolát német minta utánzatának 
mondja s helyette nemzeti alapra fektetett új középiskolát sürget és
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mégis ugyanazon tantárgyakkal dolgozik benne, mint az általa elítélt 
német jellegű régi középiskola. Ezekkel véli tehát a nemzeti jellem 
kidomborítását, vagy bocsánat ! majd el is felejtem, azzal a pár új tan- 
tárgygyal, a melyet melléjök csakugyan fölvett, tudniillik a vegytannal 
s nemzetgazdaságtannal ? Ez utóbbiakkal bajosan hiszem, mert egyik 
sem nemzeties jellegű. Specialis magyar vegytanról vagy nemzetgazda
ságtanról mit sem tud a világ. Kosmopolitikus tudománynyal pedig dr. 
Jancsó sem tud nemzeti jelleget fejleszteni.

E szerint tehát a ködös, homályos általános képzés eszközeivel, 
a nyelvekkel, irodalmakkal s hozzá még a történelemmel véli czélját 
megvalósíthatónak ? De hiszen ezeket eddig is tanították. Ebből az követ
keznék, hogy vagy az nem áll, hogy eddigi középiskolánk németes és 
nem nemzeties, vagy pedig az alternativa másik fele, t. i. hogy ha ezek
kel a tantárgyakkal eddig németes szellemben neveltük növendékeinket, 
ezután sem fogjuk őket magyar nemzeti szelleműekké tenni. Vagy talán 
a tananyag jobb beosztása s nagyobb terjedelművé tétele idézné elő ezt 
a kedvező eredményt ? — mert hiszen mind a magyar, mind a classicus 
irodalmakat bővebben kívánja taníttatni —, ezt is csak úgy hihetnők, 
ha dr. Jancsó elismeri, hogy ezekkel eddig is értünk el némi eredményt 
a nemzeties érzület kifejtésében. Ekkor aztán ez után valamivel többet 
érnénk el. De ha eddig a german szellemnek voltak ápolói iskoláinkban •' 
ezután sem hoznak egyebet létre. A bogáncskóró nem terem fügét, sem 
a bojtorján szőlőt. A mostani tantárgyak változatlan átvételével pedig új 
középiskoláról semmi esetre sem beszélhetünk.

Ha új középiskolát akarunk, másképen kell kezdenünk a dolgot, 
mint a hogy dr. Jancsó kezdeményezte. Teljesen szakítanunk kell a 
homályos és téves általános és formális képzés-féle jelszavakkal, mert a 
dolog lényegén mit sem változtat, ha a halottat a tetszetősebb, de szin
tén csak oly homályos nemzeties nevelés czimén akarjuk is feltámasz
tani. Jó helyen tapogatott Jancsó, mikor az irodalmi képzés haszna
vehetetlenségét az emigránsok példáján feltüntette s a non scholae séd 
vitae discimus elvét pennájából kiszalasztotta. Az újabb lélektanra czélzó 
megjegyzését is értékesíthette volna, ha annak alapjára áll s szakít azzal 
az előítélettel, hogy a lelki tehetségeket az irodalmi képzéssel úgy kigya
korolhatjuk, hogy avval azokat minden munkára alkalmatosabbakká 
tettük. Ez a tévédé ,̂ itt a hiba. A tehetség szó is azon homályos szavak 
közé tartozik, a melyet széltiben használ mindenki, a nélkül, hogy 
valódi értelméről számot adna magának. A tehetség semmi egyéb, 
mint munkaképesség, vagyis annak tudata, hogy bizonyos munkát tel
jesíthetünk, mihelyt akarjuk. Szervezetünk egyes részeinek bizonyos 
munkák teljesítése a feladata. E munkákat némelyek, mint a gyomor, 
tüdő, szív, önmaguktól végzik, másoknak, mint az izmoknak, idegeknek,
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gyakorlatra van szükségök, s csak azt a munkát teljesíthetik, a melyeknek 
végzésére begyakoroltattak. A jó gyalogló még nem jó tánczos, a jó 
szabó még nem jó festő, habár mind a kettő egyenlően lábával, kezével 
dolgozik. Az ész sem egyéb, mint bizonyos munka, a melyet agyunk köz
vetítésével végezünk. A mely munkára begyakoroltuk agyunkat, a m  lesz 
eszünk. A ki latin nyelvet tanult, annak tehát latin könyvek olvasására 
lesz tehetsége, a ki irodalommal gyakorolta elméjét, annak irodalmi jár
tassága, munkaképessége lesz, irodalmi ízlése fejlődik. Ha a munka gya
korlását abbahagyjuk, tehetségünk is elvész a munkára. A ki abba hagyja 
a latin könyvek olvasását, elfelejti a latin nyelvet s nem áll többé tehet
ségében a latin könyvek olvasása. Hol itt az a képesség, a melyről azt 
mondják, hogy még akkor is megmarad, a mikor minden positiv isme
retet elveszítettünk ? Bizony igazuk volt a régieknek, tantum scimus 
quantum memoria tenemus, sőt hozzá tehetjük, hogy id scimus, quod 
memória tenemus.

Nagyon fontos kérdés tehát, hogy mivel gyakoroljuk az elmét s 
bizony kár volt, hogy dr. Jancsó mielőtt egységes középiskolájának ter
vezetét megállapította, nem szakított az általa is tévesnek mondott azon 
lélektani elmélettel, a mely nem a tudást tartja fődolognak, hanem az arra- 
valóságot, mert akkor nem vette volna által minden birálat nélkül a 
régi középiskola összes tantárgyait, hanem elébb azt vizsgálta volna 
meg : mit érdemes tanulnunk s csak ezen elvi kérdés eldöntése után 
állítja össze a középiskolába beveendő tantárgyakat, s azoknak értékük
höz mért aránylagos mennyiségét. És ezt annál inkább megtehette 
volna, mert hiszen maga felemlegeti az emigránsok példáját, a kik iro
dalmi, vagy a mi mindegy, általános képzettségükkel a külföldön semmi 
esetre sem boldogultak s kedvtelve idézi Zrínyit s Mikes Kelement, a ki 
a nyolcz esztendeig iskolázott úrfiról azt mondja, hogy a deák nyelv tanu
lása mellett «a gazdaságban olyan tudatlan, mint mások, a physikából 
annyit sem tud, mint molnárja, a kovácsa, nem tudván csak annak is 
okát adni, hogy miért hinti meg vízzel az égő szenet . . .  Az országgyű
lésre elmenvén, az ország dolgához nem tud, tehát nagy csendességben 
kell hallgatnia» stb. És habár azt mondja Jancsó, hogy a múlt e szo
morú tükrében a jelen képét látja, mert az iskola és az élet között ma 
is nagy a szakadás, még sem azt a következtetést vonja ki e tényből, 
hogy tehát közeledjék az iskola az élethez, legyen magistra vitae, vagyis 
olyat tanítson, a minek az életben is hasznát veheti a növendék, hanem 
egyszerűen, minden indokolás nélkül általveszi az elítélt középiskolából 
a maga újnak kürtőit középiskolájába amannak összes tantárgyait. 
Valami homályos sejtelem azonban mégis fúrhatta a fejét, hogy azzal 
nem hozott rendbe mindent, mert hiszen felvette melléjük a vegytant 
és nemzetgazdaságtant is. Ha számot ad magának arról, hogy a tudó-
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mányok gazdag táj-házából miért választotta épen ezt a kettőt, s ha meg- 
vallja, hogy azért, mert az életben nagy hasznukat vehetjük : megtalálja 
azt az elvet, a mely szerint a jövő egységes középiskoláját be kell ren
deznie. Nem a hagyomány kényelmesre taposott ösvényén halad, hanem 
meghatározott czél felé irányuló új utat tör s ekkor csakugyan, elmond
hatja, hogy valóban új középiskolát emelt a lerombolt régi helyére.

Az életben úgy szereplünk, mint egyének, mint a családnak, mint- 
a nemzetnek, vagy államnak, a melyhez tartozunk, tagjai ; ha tehát az 
iskola az életre akar előkészíteni : olyan ismereteket kell nyújtania, a 
melyekre egyéni életünk fentartása, családunk nevelése s nemzetünk 
jóllétének biztosítása végett szükségünk lesz. Az ezen czélok elérésére 
elősegítő tudományok megválasztásában, rangsorozatuknak, terjedel
müknek megállapításában azután az a szempont az irányadó, hogy melyik 
czél magasabb, fontosabb a másiknál.

Nem czélom, sem feladatom annak a kérdésnek eldöntése, mik 
legyenek tehát az új középiskola fentebb vázolt feladatához mérten kivá
lasztandó tudományok, csak azt jegyzem meg, hogy valóságos erő- és 
idő-pazarlás oly ismeretekkel tömni meg az ifjúság elméjét, a melyeknek 
az életben semmi hasznát nem veszi, a mikor még csak elemi fogalmakat 
sem nyújtunk neki az élettan, egészségtan, gazdaságtan, neveléstan, jog- 
és államtudomány azon igazságairól, a melyekre az életben, ha boldogúlni 
akar, lépten-nyomon szüksége van. Nyelvekkel, irodalmi ismeretekkel, 
a melyek csakis az élet pihenő óráinak kellemes módon való eltöltésére, 
szórakoztatásra valók, túlságosan megtömjük az ifjú elméjét, olyan 
ismeretekkel pedig vagy épen nem, vagy csak nagyon elenyésző mér
tékben látjuk el, a melyekre az életben reá váró kötelességek teljesí
tése közben oly szüksége lesz, mint a mindennapi kenyérre. Mintha 
csak az volna a fődolog, hogy minél kellemesebben szórakozzunk, nem 
pedig, hogy kötelességeinket minél helyesebben teljesíthessük. Fájda
lom, a kötelességek teljesítése sokkal nagyobb részét foglalja le életünk
nek, mint az az idő, a melyet pihenésre, szóiakozásra szentelhetünk; 
visszás dolog tehát tanrendszerünkben, ha amarra nem, hanem csak az 
utóbbira készítjük elő növendékeinket. A tudományos képzés elhanyago
lása, az irodalmiak túlságos kultiválása képezte eddigi tanrendszerünk 
legfőbb hibáját, s ime az a hiba a Jancsó-féle új középiskolában csak 
úgy megmarad, mint a hogy megvolt a régiben.

Sok szépet mond Jancsó a vallástanításról is. E fontos tanágat 
a középiskola keretében akként véli értékesíthetőnek, ha a felekezetek a 
dogmatikai kérdések vitatásáról, kidomborításáról lemondva, az általá
nos vallási eszméket s a vallás morális oldalait feltüntető tanításmódot 
alkalmaznák s a vallásosság begyakorlására vasárnaponként a tanulók
nak külön istentiszteletet tartanának.
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Minthogy arra nincs kilátás, hogy bármely vallás lemondjon arról, 
hogy felekezetének növendék-tagjait saját hittételeire meg ne tanítsa: 
Jancsó tervezetét alkalmasint egy sem fogadja el. E szerint e tekintet
ben marad minden a régiben, mert hiszen vallástanítás nélkül Jancsó 
sem képzeli a középiskolát.

Különösen nagy gondot kíván fordíttatni Jancsó a testi nevelés 
napjainkban mindinkább sürgetett ügyére. E tárgyért valóban lelkese
dik s korunk elcsenevészedésének, idegességének főokául a túlságos 
szellemi munkát s a testedzés teljes elhanyagolását tekinti. Sőt a test
edzés elhanyagolásának azt az erkölcsi kárát is kiemeli, hogy miatta 
kivész a fiatalságból a bátorság, a lélekjelenlét, a találékonyság, melyre 
az élet veszélyei közben szükségünk van. Helyesen mondja, ha a szellemi 
nevelésnek az a feladata, hogy az embert értelmileg és erkölcsileg 
ellássa a védelem és támadás eszközeivel : a testi nevelés rendeltetése 
sem lehet más, mint hogy a test természetes védő és támadó eszközeinek 
használatára megtanítson.

A jelenleg divatozó német rendszerű tornázást nem helyesli, mert 
egy részről igen nagy izom-munkát akar végeztetni igen gyéren ismét
lődő nagy időközökben, holott egészségesebb, ha mérsékelt gyakorlato
kat végeztetünk gyakran ismétlődő kisebb időközökben ; más részről 
pedig mint parancsszóra végzett foglalkozás sem a gyermeket nem szó
rakoztatja, sem találékonyságának teret nem enged. Ez utóbbit a sport
tal, játékkal lehetne elérni. Mind a mellett ez utóbbit sem ajánlja magá
ban, különösen a pártolói által terveit tanári vezetéssel, hanem viszo
nyainkra való tekintettel, mely szerint iskoláink mellett kellő játékterek 
nincsenek, a kettőt egyesíteni kívánja.

Készségesen elfogadjuk mindazt, a mit Jancsó á testi nevelés 
érdekében mond, de nem hallgathatjuk el, hogy szép tervezetének épen 
a szellemi nevelésre vonatkozó nézetei szegik nyakát. Annyira lefoglalja 
ugyanis a tanulót iskolai órákkal, högy ha ehhez még az előké
születre megkíván tató időt is hozzá veszszük, bizony nem marad kellő 
idő a test gyakorlására. Harmincz iskolai órához kell tizenöt az 
előkészületre. Negyvenöt lefoglalt órából a hét hat napjára majdnem 
nyolcz-nyolcz esik. Ha nyolcz kell dologra, nyolcz alvásra, nyolcz pihe
nésre, hol marad akkor az idő a testedzésre ? Már csak ezen fontos dolog 
is megkívánja, hogy a szellemi munkára fordítható iskolai időt lejebb 
szállítsuk.

Abban is igaza van végre Jancsónak, hogy középiskoláink reformja 
czélszertíen csak a tanárképzés teljesen kivitt reformja mellett oldható 
meg. Ennek pedig első feltétele, hogy a tanári pályára csakis tehet
séges és ahhoz hivatással biró egyének lépjenek. E végből a tanári 
pályát olyanná kell tenni, hogy rajta méltó jutalmat nyerhessen az
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A kellő erőket úgy nyerhetjük, ha úgy teszünk, mint régebben a 
protestánsok, a kik jelesebb növendékeiket pályájok végeztével az isko
lában marasztották, pár évig alsó fokú tanításra fogták s ha beváltak, 
magasabb kiképeztetés végett külföldre küldték. E szokást fel lehetne 
eleveníteni, benn marasztván az intézetben a tanárságra hajlandó jeles 
növendékeket, a kik a mai privata helyett, a tanár felügyelete alatt, díj 
mellett, correpetitoroskodnának, s ennek útmutatása mellett a tanár
képzőhöz felvételi vizsgálatra készülnének. A kik e vizsgát sikerrel meg
állják, a tanárképző tagjai lennének, s csak az innét kikerültek tehetné
nek tanári vizsgát, az egyetem bölcsészeti tanfolyamának elvégzése 
tanári vizsga teheté-ére ne adna jogot.

E tanárképzőnek rendes tanárai volnának az egyetemek bölcsé
szeti karának rendes, esetleg magán tanárai, igazgatója olyan egyetemi 
tanár, a ki huzamosan működött középiskoláknál, vagy valamelyik tan
kerületi főigazgató. Az igazgató mellé tanulmányi vezetőül állíttatnék 
az egyetem pædagogia tanára ; correpetitorokul pedig, a kik a tanár
jelölteket tanulmányaikban segítenék, a legkitűnőbb középiskolai taná
rok alkalmaztatnának. E tervezetet egészen a franczia Ecole normale 
supérieure szervezete után készült s ha ott bevált, nálunk is hasonló 
sikert várhatnánk tőle. De már a franczia internatust nem hozná be, 
mert nem szeretné, ha a hosszas együttlakás folytán a fiatal emberekben 
bizonyos kaszárnyaias Ízlés és gondolkodás fejlődnék, holott a tanárnak 
bizonyos gyengédségre, emberekkel való bánásmódra is szert kell tennie, 
a mit csakis családias körben sajátíthat el. E végből a segélyt ösztöndíj 
alakjában ajánlja kiadatni.

Határozottan elítéli az egyetem bölcsészeti karánál behozott s a 
németet utánzó seminariumi rendszert, a mely csak arra való, hogy egy
oldalú, félszeg specialistákat neveljen, a kiknek a tudomány alapvető 
nagy igazságairól s azon rendszeres összefüggésről, a mely az emberi 
ismeretkör részei közt van, fogalmuk sincs, holott a valódi tudósnak épen 
ez a feladata. Hasonlólag kedvezőtlenül nyilatkozik a gyakorló gymna- 
siumról is, mint a melynek máig is ismeretlen a lényege és hivatása.

De mivel a gyakorló gymnasium egyúttal kísérleti állomás is, 
efféléből egy nem elég, mert csak úgy keletkezhetik eszmecsere, mozgás, 
elevenség, ha többen is foglalkoznak ugyanazzal a dologgal. Azok szá
mára, a kik a tanításnak elméleti részével nem szeretnek foglalkozni, 
hanem csak gyakorlatát szeretnék minél tökéletesebben elsajátítani, 
minden tankerület egy gymnasiumát kellene oly tanárokkal ellátni, a 
kiktől ezt valóban elsajátíthatnák.

* Megjegyezzük, hogy csak azok előtt, kik mindenki számára tárva 
levő ajtaján belépni s felőle tájékozódni restelltek. A szerk.
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igazi tehetség értékes munkássága, anyagi és erkölcsi elismerés ké
pében.

A tanárnak is holtig kellvén tanulnia, az igazgató és főigazgató 
vezetheti a tanárt önképzésében azután, a mikor már hivatalát elfoglalta. 
Az igazgatók s főigazgatók választásánál tehát nemcsak arra kellene 
nézni, hogy jó administráló képességgel bírjanak, hanem hogy a tanár
nak ezen magasztos czélja elérésében is tudjanak s akarjanak segítségére 
lenni. A középiskola igazgatójának s főigazgatójának nemcsak paedago- 
gusnak és képzett tudósnak, hanem emberismerő psycholognak és atyai- 
lag érző szivű embernek is kell lennie, mert csak így nyerheti meg alá
rendeltjei bizodalmát, szeretetét, így érheti el, hogy rendeletéit ne 
immel-ámmal, merő kötelességből, hanem lélekkel, kész szívvel tel
jesítsék.

Dr. Jancsó e szavakkal végzi könyvét : « A középiskolai reformot 
csak a tanárság intensivebb és odaadóbb munkásságával lehet megoldani, 
de viszont a kormány kötelessége a középiskolai tanárság anyagi, hiva
talos és társadalmi helyzetének rendezése, illetőleg emeléso». Ebben 
mindnyájan egyetértünk.

Öreg J ános.

PÆDAGOGIAI PROGRAMMÉRTEKEZÉSEK.

Bartos Fülöp, A nyelvtanítás problémája. (A szegedi m. kir. áll. 
főreálisk. értesítőjében). Dr. Petz Gedeon : Az idegen nyelvek tanításá
nak módszeréről. (A bpesti ág. hitv. ev. főgymn. értesítőjében). Klasszika- 
philologus (dr. Simsay Lajos). Mi sorvasztja középiskolai tanulóink kedv
érzetét, s hogyan éledhetne fel ez ? (A munkácsi állami főgymn. érte
sítőjében).

Mind a három értekezés az iskolai nyelvtanítás kérdésével foglal
kozik. Bartos értekezése különösen a modern nyelveknek (a németnek és 
francziának) a reáliskolában való helyzetét veszi szemügyre. A hivatalos 
tanterv a német és franczia tanítás elé háromféle czélt is tűz : 1. az iro
dalom megértetését, 2. írásbeli képességet, 3. szóbeli ügyességet, s liozzá- 
járúl még, mint negyedik követelmény, az idegen nyelvtanulmány u. n. 
formális képző erejének felhasználása. Bartos sorra veszi mindegyik köve
telményt, valamennyiről kimutatja, hogy a hozzájok vezető út mai nap- 
ság is még milyen bizonytalan, s mennyi kérdés fűződhetik pl. még az 
iskolai írók canonjának megállapításához is, s végűi kijelenti, hogy a 
-tanterv követelte hármas, illetőleg négyes czél a reáliskola mai viszonyai 
között el nem érhető. Elég bajt ad a tanárnak egyik czél megközelí

7*
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tése is, s legfelebb igen kiváló osztályban vehető hozzá egy második. 
A nyelvtanítás problémája tehát szerinte a mi viszonyainkra nézve 
az, hogy 1. az irodalmi tanítás tegye-e a reáliskolai német és franczia 
tanítás főezélját, vagy pedig e nyelvek gyakorlati használata ? 2. Ha 
az első, milyen olvasmányokból álljon iskolai canonunk ? 3. Ha a máso
dik, az idegen nyelv mely körére terjedjen a beszéd képessége. Az érte
kezés olvasásra érdemes, mert kellő pædagogiai műveltséggel, s a gya
korlati tanításból szerzett tapasztalatok alapján van írva.

A Simsay és Petz-féle értekezések részletesebben a nyolvtanítás 
methodusáról szóknak, Simsayé a latin nyelv tanításáról, Petzé általá
nosságban az idegen nyelvi tanításéról.

Simsay értekezésének czímét az magyarázza, hogy szerzőjük a 
középiskolai tanulók kedvetlenségét, elesigázottságát, főleg a szerinte 
helytelen tanító-módszernek, vagy még pontosabban a terjedelmes, 
nehézkez iskolai könyveknek tulajdonítja : A jelenleg divatos, ilyenféle 
kézikönyvek minden bajnak forrásai, s az iskolából való kitiltásuk min
den tárgy tanításának nagy hasznára lenne, kiváltképen azonban a klasz- 
szikus nyelvek tanításának. Közli ezután a szerző részletesebben is az ő 
«módszerét», — melytől azt reméli, hogy három évfolyamon át nagyobb 
eredményre vezet az «általában divatozó» módszernél, s nemhogy elölné 
a tanulókban a kedvet, hanem ellenkezőleg, megkedvelteti velük a latin 
nyelvet. E módszernek s általában az egész értekezésnek részletesebb 
ismertetésére azonban jobb nem vállalkozni ; örvendetes jelenségnek 
tekinthető, hogy a szerző tárgyának tanításáról önállóan gondolkodott, 
de viszont valóban elszomorítóan hat az olvasóra az a tájékozatlanság, 
sőt egyenesen tudatlanság, melyet a legközönségesebb módszertani elvek 
tekintetében minden lépten-nyomon tapasztalunk. Már pedig a latin nyelv- 
tanítás kérdéséhez nem mai napság, hanem már száz esztendővel ezelőtt 
sem lehetett úgy hozzászólni, hogy az emher a rá vonatkozó roppant 
irodalom legjelesebb termékeiről tudomást se vegyen : s az ilyenféle 
elmélkëdés oda vezet, hogy az ember a saját találmányának tart, s meg
becsül egy-egy olyan elvet vagy fogást, melyet százszor meg százszor 
agyönczáfolt már a tanítás elmélete és gyakorlata.

Nem hallgatható el az sem, hogy az egész értekezés botrányos 
magyarsággal van írva, és stilushibáktól, logikátlanságtól, ismétlésektől, 
s képtelen frázisoktól is csak úgy hemzseg. (Pl. «szeme ügyévé válik; — 
kényszerzubbonyra emlékeztető fáradság ; — csira-fejlett tevékenység 
törekvési vágy ; gyakorlati realizmus ; a nevek genealógiája (e. h. ety- 
mologiája) ; képzelem-telt tanuló; a gyakorlati képességtől elvonni a 
tanulót ; elszajkolhi valamit ; grammátizáló didaktika ; marok-vastagságú 
szótár, stb. stb.).

Dr. Petz Gedeon az iskolai nyelvtanítás feladatának részletezése
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után történeti áttekintést ád az analytikai és synthetikai módszer alkal
mazásáról a középkortól kezdve napjainkig. Áthaladva az egyes százado
kon a két methodus bírálatát adja, felemlítve főbb képviselőiket, neveze
tesen az analytikus methodusnál Montaignet, Ratichiust, Comeniust, 
Locket, Dumarsaist, továbbá Hamiltont és Jacotot-t, az ú. n. természe
tes módszert követő Ahnt és Ollendorfot, s Fricke ú. n. direkt módszerét. 
Áttér ezután az analysisnek és synthesisnek elvekből folyó, tudományo
sabb alkalmazására, mely Herbarttal kezdődik, ismerteti Mager ú. n. 
genetikus methodusát, a Perthes féle legújabb mozgalmat, s végül min- 
ezen különböző irányok ismertetése és bírálata után maga is megállapítja 
a követendő methodus alapvonalait. Methodus dolgában fő elvnek azt 
vallja, hogy az idegen nyelvek tanításának az anyanyelvi ismeretek szer
zése módját kell tekinteni, melyben az egész mindég a részek előtt van 
adva, s melyben sok az öntudatlan lelki működés. Figyelmeztet azonban 
az anyanyelv és az idegen nyelvek közti különbségekre, melyek szerinte 
a következők : 1. az idegen nyelv nem az első, hanem a második, har
madik nyelv, melyet a tanuló az iskolában tanul ; 2. az idegen nyelv 
tanulását későbbi korban kezdi meg a tanuló ; 3. az idegen nyelv taní
tására nem rendelkezünk annyi idővel, mint az anyanyelvére ; 4. az anya
nyelvet a gyermek az életből tanulja, az idegen nyelvet ellenben főképen 
csak az iskolában és közös tanítás mellett ismeri meg. Ezen hasonlósá
gok és különbségek szemmeltartásával szól azután az idegen nyelvtaní
tás módszeréről. Összefüggő, tartalmilag érdekes, alakilag könnyű (de 
nem a grammatikai jelenségek feltűntetésére szerkesztett) olvasmányt 
kíván a tanítás alapjául, s aztán sorban részletezi a kiejtés és írás taní
tását, a szöveg megértetésének és a fordításnak módját, az idegen nyel
ven való megbeszélést, s a nyelvtani anyag rendszerezését, először, a mi 
az alaktani ismeretekre, aztán a mi a szókincsre vonatkozik. (Feltűnő 
kissé, hogy utóbbi helyen a szavaknak tái-gyi és etymologiai csoportok
ban való tanítását nem említi). Végül az írásbeli gyakorlatokról és az 
anyanyelvből az idegen nyelvre való fordításról szól, s a befejezésben 
figyelmezteti az olvasót, hogy az adott menet a Herbart-féle tudományos 
paedagogia formális fokozatainak is megfelel.

Petz értekezése minden tekintetben a kor színvonalán áll, (kár 
mégis, hogy szerzője a «Deutscher Einheitsschulverein» legújabb törek
véseiről is meg sem emlékezett) nagy szakismerettel és lelkiismeretes
séggel készült s a mi nem utolsó dolog, világosan és szabatos nyel
ven van írva. Megolvasása minden szakembernek ajánlható, annyival 
inkább, mert valóságos repertóriuma az idegen nyelvi tanításra vonat
kozó szakirodalom legjelesebb termékeinek. (Több, mint 30 önálló 
munka v. értekezés van benne idézve és felhasználva).
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Dr. Fülöp Adorján, Arany János «Toldi»-ja a gymnasium negye
dik osztályában. (A zentai közs. gymnasium értesítője). Gaál Mózesr 
Tompa Mihály «A gazdag» ez. költeményének tárgyalása az iskolában. 
(A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője).

Látszólag mind a két programmértekezés a magyar nyelvi és iro
dalmi tanítás egy-egy részletének methodusával foglalkozik, de valójában 
ez csak a Gaál-féle munkáról áll. A Fülöp-féle inkább irodalmi tanulmány
nak volna nevezhető, ha a «tanulmány» nevet általában megérdemelné. 
Ez esetben azonban a bíráló felmentve érezheti magát az ismertetés 
fáradságától, s hallgatással mellőzné az egész munkát, ha nem programm- 
értekezésben látott volna napvilágot. így azonban kötelessége kímélet
lenül megróni azt a lelkiismeretlenséget, mely ilyen színvonalú fércz- 
munkát mintegy követendő példaképen egyenesen az ifjúság kezébe ád. 
Nemcsak általános aesthetikai és irodalmi képzettségnek, nemcsak a 
tárgyra vonatkozó szakirodalom felhasználásának nincs nyoma benne, 
hanem szerzője, úgy látszik, magát a költeményt sem olvasta el behatóan, 
s hozzá még stílusa is olyan kezdetleges, hogy egy IV. osztálybeli tanuló
nak is szégyenére válnék. Miféle magyar nyelvi tanítás lehet az, melynek 
vezető tanára egy irodalmi tanulmánynak egyetlen nyolezadrét lapján 
tíz-tizenöt logikai, stilisztikai, mondatfűzési, szófűzési, alaktani, szókép- 
zéstani, jelentéstani, sőt helyesírási hibát követ el, s ki a szóban levő 
költemény hősét úgy jellemzi, hogy : «a harezfivá való levésben öszpon- 
tosúl minden vágya», ki «ereje önérzetében el tudna bánni Györgygyel 
is úgy, mint a farkasokkal», melyeknek «fészkébe beleesett» . . . !  stb. 
Ha csak egy nemzedéket is úgy tanított valaha Toldira, mint a hogyan 
értekezéséből kiderül, nem lehet mentség, mely könnyelműségét és 
lelkiismeretlenségét igazolhatná.

Gaál Mózes Tompa említett költeményének tárgyalását mutatja 
be a gymn. II. osztályában, négy óra keretében. Minden órának lefolyá
sát a legapróbb részekig feltünteti, szórpl-szóra közölve a tanár vezető 
kérdéseit, s a tanulók feleleteit. E munka olvasása mindenesetre tanul
ságos lesz bármely irodalmi tanárra nézve, mert szerzője elvek alapján 
áll, meglátszik, hogy szeretettel van tárgya iránt és egészben véve igen 
ügyesen tudja a tartalomra irányuló érdeklődést felkelteni és fentartani 
tanítványaiban. Az egész munkában (egyes rosszúl fogalmazott kérdése
ket leszámítva) legfelebb csak ahhoz fér szó, hogy néha-néha a stilisztikai 
és nyelvtani összefoglalások túllőnek a czélon, s ott, a hol adva vannak, 
a tárgyalás kellő közepén, mégis csak eltérítik egy időre a tanulók figyel
mét a fődologtól, úgy, hogy figyelmük nem maradhat mindig a főczélra 
konczentrálva. Egyébként, még csak a túlságos részletezés ellen lehetne 
kifogást tenni, mely úgy, a hogy Gaál-nál van, mindig czéltalan, sőt, 
gyakran hibára is vezethet.
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Dr. Csősz Imre, A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése 
nélkül nincs valódi műveltség. (A rózsahegyi kath. algymn. értesítőjében.) 
Sarmaságh Géza, A legfontosabb tanügyi kérdés. (A szatmári kir. kath. 
főgymn. értesítőjében.)

Mind a két értekezés a valláserkölcsi nevelés fontosságát vitatja.
Dr. Csősz Imre az ember kétségtelen magasabb rendeltetéséből 

indúl ki, melyet minden idők és minden nemzetek hite igazol, s mely 
nem más, minthogy az embernek rövid földi életében egy felsőbb «a 
földi lét sorompóinál magasabb» czélt kell maga elé tűznie. De ama fé
nyes tehetségek, melyeket az Alkotó magas czéljának elérhetésére az 
emberbe ihletett, nem jönnek vele együtt már fejlődötten a világra, 
hanem magukra hagyatva, tán örökre szendergnének, ha az ember kellő 
nevelésben nem részesülne. Innen a nevelés szüksége, innen a nagy 
különbség a művelt és műveletlen egyének, sőt egész népek és világrészek 
között is. De mit kell érteni igazi műveltségen ? Divatos jelszavak ne 
ámítsanak el bennünket. Az ú. n. európai műveltség, ha a társadalmi és 
állami érdekek észszerű, alapos felfogásával ítéljük meg, csalfa tünemény
nek bizonyul ; szigorúbb vizsgálat mellett kiderül, hogy ezen nagyra tar
tott műveltségnek van nem egy sötét és ijesztő árnyoldala is, mely a vele 
járó javakat legalább is ellensúlyozza. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
vissza kell térni a régibb állapotokhoz, hanem azt, hogy «az emelkedet- 
tebb czéltudat embereinek» kutatniok kell a fenyegető baj gyökereit, 
s azoknak eltávolításával segíteniük a társadalom betegségén. A szerzőt 
is ily szándék vezérelte s kutatásában arra az eredményre jutott, hogy 
minden vésznek kútfeje nem más, mint «a szellemi tehetségeknek a di
vatos pædagogia hangoztatta egyoldalú művelése» ; a boldogulás felé 
pedig egyedül oly nevelés vezet, mely az emberi szellem tehetségeit ossz- 
hangzatosán és az «Istennel egyező» módon képezi ki, s nemcsak isme
retekkel tölti meg a növendékek lelkét, nemcsak lelkesedésre gyújtja 
kedélyét a szép iránt, hanem akaratát is a megismert és megszeretett 
jónak buzgó követésére indítja. A nevelésnek ezt a magasztos czélját, 
elfeledi a modern nevelés s kezére dolgozik az érzéki természet azon, 
három főingerének, melyek a legveszélyesebb vágyódásokat gerjesztik, 
t. i. a birtok-, a hivalkodás- és élvezetkór igényeinek : így aztán nem 
valódi, hanem álmüveltséget ád. Sok és nyomós ok indíthatja hát a job
bakat arra, hogy a valódi műveltség terjesztésében munkálkodjanak : de 
különösen az iskolának kötelessége, hogy a tiszta keresztény álláspontot 
a művelésben és nevelésben méltóképen érvényesítse.

Ez nagyjából eszmemenete a Csősz-féle értekezésnek, melyet szer
zője, úgy látszik, hosszas búvárkodás és gondolkodás után szerkesztett 
meg : erre vall a lapok alját elfoglaló tömérdek idézet, erre a gondolatok 
rendkívüli tömöttsége, de, sajnos, erre vall a stilus minden fogalmon
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félül való, valósággal hallatlan nyakatekertsége is. A tudós szerző' mozaik- 
szerű mondatainak összetákolása alkalmával bizony elfeledte azt az egyet, 
hogy olvasói is lehetnek, még pedig középiskolai tanulók is, kiknek fel
fogásbeli képességével számolnia kell. Mindent felölelni kivánó jóaka
ratában tuczatszámra gyártott olyan periódusokat, a milyeneket (bízvást 
mondhatjuk) magyar nyelven eddig még soha senki sem írt, s a melye
ket zárójelzés és fáradságos analyzálás nélkül megérteni egyszerűen lehe
tetlen. így aztán nem sók olvasót jósolhatunk különben érdemes mun
kájának.

Sarmaságh Géza értekezésének legfőbb érdeme, melyről az ellen
tét kedvéért legelőször akarunk számot adni, az, hogy szabatos, világos 
előadással, gyakorlott kézzel van írva, s ezért mindenesetre élvezettel 
olvasható.

Eszmemenete röviden a következő :
A renaissance után minden téren mutatkozó változás a paedagogiá- 

ban is folytonos ingadozást hozott létre, különösen a kath. rendszer 
mellőzése, azaz (szerző szerint) a franczia forradalom kora óta. Ennek 
az ingadozásnak két oka van. Egyik az a téves előítélet, melyre különö 
sen a reáltudományágak rohamos fejlődése adott okot s mely minden 
réginek, akár milyen jó volt is, megvetésére vezetett ; a másik, fontosabb 
ok pedig a tanügy végczéljáról való ingadozásban fekszik. Ezt az inga
dozást viszont az a körülmény magyarázza, hogy nagy az ingadozás az 
élet végczéljának felfogásában is. Ez utóbbi ingadozás pedig természetes 
következménye annak, hogy a franczia forradalom óta divatba jött az 
élet végczélját a puszta ész világánál keresni, pedig az az ész előtt min
dig olyan talány marad, melyet csak a vallás oldhat meg. így állván a 
dolog, nagy akadálya a czél egységes meghatározásának s így a tanügy 
egészséges fejlődésének is, hogy a középiskolák vezetése az államok kezé
ben van, melyek mindinkább felekezetien jelleget öltenek magukra s 
kényszerű helyzetükben olyan általános czélban kénytelenek megálla
podni, mely annyira a mennyire minden vallásfelekezetet kielégít. Ezért 
tűzi ki a mi középisk. törvényünk is csak azt a középiskola feladatáúl, 
«hogy az ifjúságot magasabb általános műveltséghez juttassa és a felsőbb 
tud. képzésre elősegítse. » Itt a forrása a soha meg nem szűnő ingadozás
nak a tanügy minden ágában, ezért tartja a szerző legfontosabb tanügyi 
kérdésnek a középiskolák végczéljának szabatosabb meghatározását.

E kérdés fejtegetésében a gymnasium és reáliskola közt nem tévén 
különbséget, mindenekelőtt azt kell megvitatni, miben áll az az «általá
nos műveltség ? » S e tekintetben szerzőnk is azon eredményre jut, hogy 
a műveltséghez az ész kiképzése nem elég ; a kiképzett akarat is nélkü
lözhetetlen főeleme a valódi műveltségnek. A döntő kérdés ehhez képest 
úgy alakúi, hogy 1., mely igazságokkal lássa el a középiskola az észt s
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ezek közűi melyeket állítsa a középpontba, s 2., mely tárgyakat nyújtson 
az akaratnak, ezek közül szintén melyek alá rendelje a többieket ? E kot- 
tó's kérdésre adható feleletből kitűnik, hogy az észnek is, meg az akarat
nak is művelése tulajdonképen nem lehet más, mint vallásos jellegű. Ezt 
bizonyítja a logikai elmélkedés, ezt az emberiség minden korbeli köz- 
meggyőződése is. A középiskola feladata e szerint a következő három 
pontba foglalható össze: 1. Az ész formális kiképzése mellett az észből, 
természetből, történetből és vallásból merített alapismeretek rend- és 
módszeres közlésével az ifjút Isten minél teljesebb ismeretére vezetni. 
2. Ezen ismeret követelményeként az ifjú akaratát erősítve Isten szolgá
latára, vagyis életének a végczél szerinti berendezésére irányítani és be
gyakorolni, mindenben teljes befolyást engedve a vallásnak, mely e be
rendezés szabályait, módját és eszközeit tartalmazza. 3. Mivel pedig a 
földi rendeltetést a társadalmi életre rendelt ember csak külön-külön 
positióban töltheti be, melynek pontos betöltésétől függ az egész földi 
rendeltetés betöltése is, a középiskola feladata az ifjút ellátni ezen külön- 
külön positióra szükséges ismeretek és eszközök elemeivel is. Először 
jó embert kell képeznie és ezáltal csak másodsorban jó polgárt. Pusztán 
a liazaüság vagy nemzetiség szolgájává tenni a középiskolát oly eljárás 
volna, mely épen e kitűzött czélt veszélyeztetné. Minden ideálnak csak a 
vallás ad tartalmat és értéket s minden jó tulajdon, mely a hazafit vagy 
polgárt kitünteti, csak a vallásból nyer kielégítő impulsust. A lelkiisme
retesség, kötelességérzet, becsületérzés, a köztisztelet után való törekvés, 
a törvény, a közjó, a haza érdeke, vagy általában véve pusztán a művelt
ség vagy épen érzéki gyönyör nem lehet döntő az emberi élet berende
zésére. Ha ez így áll, akkor azzal, hogy a vallásoktatás, mint külön tárgy 
nehány órával szerepel a középiskola tantervében, még korán sem tesz 
az állam eleget azon követelményeknek, melyek ez elvből szükségképen 
folynak. Ezen követelmények a következők : 1. A vallás legterjedelmesebb 
tudományos tárgyalása s legterjedelmesebb gyakorlása. 2. Az összes 
ismereteknek, az egész tantervnek rá vonatkoztatása. 3. Az összes taná
rok egyöntetű közreműködése e czélra ép úgy az ismeretek közlésében, 
mint a gyakorlatban.

Ezen követelményekkel szemben az 1880-ban kiadott miniszt. uta
sítások a nagy feladat teljesítését egyedül a nehány órára szorított vallás- 
oktatástól várják. E tekintetben a czélt sokkal jobban megközelíti a 
porosz minisztériumnak 1889. jul. 27-én kiadott rendelete, vagy az 
1890-iki berlini konferenczia határozata, vagy akár a régi «Entwurf» is. 
Persze, az elv csak úgy volna teljesen megvalósítható, ha ugyanazon 
középiskolában csak egy és ugyanazon vallás szelleme uralkodnék. Az 
volna tehát minden államnak teendője, hogy kiválaszsza az egy igaz 
vallást, a keresztény katholikus vallást, s meghagyván a többi vallások-
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nak a maguk szabadságát, ennek az egynek támogatására fordítsa min
den erejét. De ha már ez nem lehetséges, épen az államok érdekében 
nincs más megoldás, mint az, a melyet Ipolyi püspök ajánlott: «Meg
adni az egyháznak és a bevett felekezeteknek vallás-erkölcsi oktatásukra 
nézve a teljes befolyást és rendelkezést, de másrészt az egyháznak és 
felekezeteknek el kell fogadni tanodáikban az állam összes kulturális 
és administrationalis intézkedéseit. »

Búj к Béla «Néhány szó a mathematika tanításához». (A kisúj
szállási ev. ref. gymn. értesítőjében).

Hekinger István «А természettudományok egyetemes haszna». 
(A pécsi áll. főreálisk. értesítőjében.)

Búj к Béla 14- lapra terjedő értekezésében a mathesist oly vádak 
ellen védelmezi, a melyekkel azt manapság már talán sehol sem, vagy 
legfeljebb ott illetik, a hol a tanár egyénisége s a tanítás módszere min
den sikernek az útját állja. Értekezésének második részében megmutatja, 
mikép határozhatjuk meg valamely szög egyik ismert szögfüggvényéből 
a többieket. Bár a szerző itt taposott nyomokon halad s a « sinus-három- 
szög», «tangens-hárornszög » és «cotangens-háromszög» elnevezéseknek 
a használatát nem helyeselhetjük, elismerjük, hogy az eredményeket 
praktikusan fejti ki.

Hekinger István szépen és úgy a szülőkre, mint a tanulókra nézve 
tanulságos módon vázolja azokat a nagy átalakulásokat, melyek a termé
szettudományok fejlődését a múltban kisérték s a jövőben is remélhető
leg kisérni fogják. A 12 lapra terjedő értekezés 5 utolsó lapján a termé
szettudományoknak az ifjúság szellem- és kedélyvilágára való nevelő és 
képző hatásút fejtegeti.

Macska Lajos A jellemfejlés psychologiai tényezői és morális 
eredményei. (A nagykárolyi róm. kath. főgymn. értesítőjében.) Szántó■ 
József, Gyakoribb abnormitások a tanuló jellemében és ezek orvoslása a 
középisk. nevelés által. (A rozsnyói ág. ev. főgymn. értesítőjében.) Witt- 
mann Ágoston, A szeretet érzetének nevelése az ifjú korban. (A minori
ták kézdivásárhely-kantai gymnasiumának értesítőjében.) Reznyák 
Albert, Az ifjú neveléséről. (A komáromi kath. gymn. értesítőjében.) 
Bulyovszky Sándor, Mit csináljunk a szünidőben ? (A selmeczbányai 
kir. kath. nagygymnasium értesítőjében.)

Macska Lajos értekezése nem annyira pædagogiai, mint philo- 
sophiai természetű, itt-ott egyes pædagogiai reflexiókkal, melyek tár
gyával jártak. Egészben véve nincs rosszúl megszerkesztve, bár, mint 
látni fogjuk, ethikai rendszert nem követ s mint látszik, Purgstaller 
lélektanán, Varga Mihály «A lélekmívelés» czímtí művén, Bónay «Jel-
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lemismé »-jén és Pauer kézikönyvén kívül csak Smiles magyarra for
dított «Önsegély»-ét és «Jellem»-ét és itt-ott Swift-et használta a 
szerző. Eszmemenete röviden a következő. A jellemnek a lelki élet régi 
hármas felosztásán alapuló meghatározása után a jellemfejlesztés leg
fontosabb külső tényezőit sorolja elő, s köztük első sorban a nevelést ; 
ezeket azonban csak röviden érintve, csakhamar áttér tulajdonképeni 
tárgyára : a jellemfejlés psychologiai tényezőire, melyeket mindenekelőtt 
szabatosan és világosan definiál. Majd részletesen szólva e tényezőkről, 
első helyen az u. n. véralkatot említi, s jellemzésüket Eónay « Jellem- 
isméjé»-ből veszi át. Azután megint a hagyományos hármas felosztás 
alapján sorban viszgálgatja az elme, kedély és akarat befolyását a jellem 
megalakulására. Az értekezés második részében szerzőnk a megalakult 
jellem morális eredményeit és nyilatkozásait ismerteti : a lelki bátorsá
got, szerénységet, alázatosságot, engedelmességet, állhatatosságot, nyá
jasságot, őszinteséget, jószivüséget, engesztelékenységet, hűséget, illedel
mességet, mértékletességet, pontosságot, takarékosságot, szorgalmat, 
türelmet, vallásosságot és lelkiismeretességet, nagylelkűséget, s végül a 
jellemes ember magatartásának és viselkedésének rajzával fejezi be e 
második részt, melyben (a sokféle erény előszámlálásakor) nem ártott 
volna valamely ismeretes ethikai rendszert szemmel tartania. A sok «föl
említhetjük még», «ide számíthatjuk», «nem messze áll az előbbitől», 
«nevezetes és okvetetlentíl felemlítendő» stb. és más ilyenféle kitételek 
ugyancsak zavarják a tudományosabb ethikai alapvetéshez szokott olvasót.

Szántó József értekezése elején a testi nevelés fontossága mellett 
a lelki nevelését is kiemeli, megjegyezvén, hogy az utóbbi feladat meg
oldása csak a tanulók egyéni jellemének tanulmányozása mellett lehet
séges. Nem szándékozik rendszeresen megbeszélni a lehetséges jellembeli 
hibákat s így csak azoknak fejtegetésére szorítkozik, melyek tanító gya
korlatában leginkább szemébe tűntek ; ezek : a hazudozás, a szerénytelen
ség, s a vele kapcsolatos tolakodás, az adott szónak meg nem tartása, 
a kötelességérzet hiánya, a tétlenség és léhaság, s az akaratbeli gyenge
ség valódi vagy képzelt akadályokkal szemben. Előadja nézeteit mindezen 
hibák orvoslására vonatkozólag s nagyon kiemeli az iskola és a szülői 
ház közti folytonos érintkezés szükségességét.

Wittmann Ágoston értekezése abból indúl ki, hogy az embernek, 
mint társadalmi lénynek, kötelezettségei vannak a Teremtő és ember
társai iránt, melyeknek csak úgy felelhet meg, ha szíve a szeretet érzete 
iránt fogékony. Sorban szól tehát az Isten, a haza és az embertársak 
iránt való szeretet fejlesztésének módjáról s végűi amaz érzések ápolá
sáról, melyek nélkül a szeretet érzete ki nem fejlődhetik. Ebből az érteke
zésből is, úgymint az előbbiből, sok gyakorlati tanulságot meríthet a hiva
tását szerető tanár ; elméleti jelentőségre azonban ez sem tarthat számot.
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Reznyák Albert a szülőknek ajánlott értekezésében a középiskolát 
már bevégzett ifjak további nevelésének és ellenőrzésének szükségességét 
fejtegeti. Ekkor van az ifjú a legválságosabb korban, ekkor dől el, meny
nyire fogja magát érvényesíthetni a társadalomban. Kívánatos hát, hogy 
az ifjú ne maradjon ekkor sem olyan vezető nélkül, ki természetéhez 
bizonyos fokig alkalmazkodni képes, bizonyos önállóságra szoktatja s így 
a bűntől megóvja s a kötelesség érzetét benne megszilárdítja. Legnagyobb 
veszedelme az ifjúnak a munkátlanság és a rossz társaság : ettől kell őt 
lehetőleg megóvni. Az önképzésnek nevezetes eszköze : az utazás és az 
olvasás, de mind a kettő tervszerűen és vezetés mellett történjék. Az ér
tekezés második része a pályaválasztásról szól, melyben a szülőket csak 
a tanácsadás joga illeti meg : a nevelésnek annyi befolyása lehet rá, hogy 
a gyermek különös tehetségeit és hajlandóságait idejekorán kipuhatolva, 
ezeket táplálja és irányozza. Megrójja itt a szerző a könnyelmű szülőket, 
kik nem gyermekeik, hanem maguk szempontjából választatnak pályát 
gyermekükkel, vagy épenséggel a véletlenre bízzák a dolgot. Mint külö
nösen végzetes eljárástól, óvja a szülőket attól, hogy gyermeküket hely
telen nagyzásból sorsukon és tehetségükön fölül való pályákra ne nevel
tessék s társadalmi elfogultságnak és balitéleteknek ne engedjenek.

Mindenesetre elismerést érdemel a szerző, hogy értekezése számára 
ilyen fontos és illő tárgyat választott, de gondosabb feldolgozás mellett 
számos előadásbeli hiányosságot (különösen a sok ismétlést értjük) el
kerülhetett volna.

Bulyovszky Sándor igen szerencsésen választotta meg programm- 
értekezése tárgyát s már magában ezért is elismerésre számíthat, de 
kellemesen hat ezenkívül az ifjúság iránt való szeretet hangja is, mely 
egész kis művén végigvonúl. Általánosabb bevezetés után, mely hangu
latkeltésre és a lelkesedés felébresztésére való, az egész szünidőre részle
tesen kidolgozott órarendet ajánl tanítványainak, melyet táblázatban is 
közöl. Gondoskodik ebben minden osztály (I—YI.) növendékei számára 
való jellemképző, irodalmi, történelmi és természettudományi olvasmá
nyokról, melyeket szintén táblázatba foglal s a testedző játékokról, ki
rándulásokról, fürdésről sem feledkezik meg. A tárgy érdemes reá, hogy 
a középiskolai neveléssel foglalkozó férfiak közűi mentői többen hozzá 
szóljanak s nevezetesen jelöljék ki, vagy, a mennyiben szükséges, készít
sék is el azokat az olvasmányokat, melyeket a tanterv szempontjából a 
tanulók ismereteinek kiegészítésére legalkalmasabbaknak tartanak.

G.
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VEGYESEK.

— Comenius ünneplése. Comenius-ünnepélyek a reformátusok
nál. Németországban, Münsterben dr. Keller József elnöklete alatt 
bizottság alakult, mely bizottság a magyar református egyház figyel
mét is felhívta e nevezetes ünnepélyre ; első sorban Kun Bertalan 
püspök figyelmét hívta fel az ügyre, mint a kinek kerületében mű
ködött Comenius; de irt, úgy látszik, a többi püspököknek is. Szász 
Károly dunamelléki püspök, kit Keller szintén felkért a mozgalom
hoz való csatlakozásra, f. hó 8-án szűkebb körű értekezletet hivott 
össze a theologiai akadémia tanári szobájába, hol a meghívottak (Papp 
K. lelkész, Szilassy Aladár és a theol. tanárok) készséggel kifejezték 
az ünnepélyhez való csatlakozásukat. Elhatározták, hogy márczius 
27-én a Kálvintéri-templómban egyházi ünnepélyt tartanak Comenius 
emlékére, továbbá a theologiai és főgymnasiumi tanárok közremű
ködésével a főgymnasiumban iskolai ünnepélyt. A kerület nagykőrösi 
prseparandiáját és kecskeméti, halasi, körösi főgymnasiumait felhív
ták, hogy körükben hasonló ünnepélyeket tartsanak. Ügy halljuk, 
hogy a budapesti német ref. egyház, továbbá több ref. tanítóegylet is 
fog ünnepélyt rendezni a híres pædagogus emlékére.

— Felhívás a Comenius-kiállítás érdekében. Márczius 28-dikán 
Comenius születése napjának háromszázados évfordulója lesz.

Ez évfordulót megelőző napon a főváros paedagogiai egyesületei 
ünnepet fognak ülni a nagy iskolai reformátor emlékére.

Felolvasásokat fognak tartani, hogy Comenius érdemeit hirdethes
sék. Kiadják magyarul munkái egyik legnevezetesebbjét, a «Nagy Okta
tástant». Egyesülnek, hogy egyesült erővel rójják le hálájukat a nagy 
mester dicső emléke iránt.

A Pædagogium a közös ünneplésben a magyarországi Comenius- 
irodalom kiállítása által veend részt.

Össze fogja állítani Comeniusnak Magyarországon megjelent ösz- 
szes önálló műveit s azokat a könyveket, czikkeket stb., melyeket róla 
írtak ; kiállítja mindazt, a mi szoborban, képben stb. reá emlékeztet.

Ez okból tisztelettel kérjük fel az ország összes tanintézeteit, taná
rait, tanítóit s a tanügy minden barátját, hogy a birtokukban levő s 
alább részletesen kijelölt Comenius-könyveket, vagy ereklyéket a kiállítás 
czéljára s idejére nekünk engedjék át.

Hasonló kérelemmel fordulunk a városokhoz, a könyvtárakhoz 
stb. Megkeressük különösen a nagyobb országos könyvtárakat, hogy czé- 
lunkra gyűjteményük illető darabjait átengedni kegyeskedjenek.
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Kérünk pedig :
I. Mindenféle könyvet, füzetet, általában bármi nemű nyomtat- 

ványt, mely Comenius nevét viseli, vagy róla Íratott.
II. Comeniustól eredő iratokat, levelezéseket, kivált a s.-pataki 

tartózkodása előtti, alatti s a közvetetlen utána való időkből. Továbbá 
Comenius kéziratban levő műveit.

III. Mindenféle rajzot, képet vagy bárminemű kiábrázolást, mely 
Comeniusra vonatkozik.

IY. A Comenius körét, tanítványait vagy műveinek fordítóit illető 
bárminemű könyvet, kéziratot, képet stb. így Bubenka János, Piscator 
Lajos, Szilágyi Benjamin István, Abelius Simon, Tolnay János, Kaposi 
Pál, Szántai Mihály, Helembai István, Enyedi Sámuel, Menyői Tolvaj 
Ferencz, Bimány István, Tessedik Sámuel stb.-ekre vonatkozókat, szóval 
mindent, a mi azokra vonatkozik, a kik Comenius eszméinek terjeszté
sében érdemeket szereztek.

A kiállítás a Paedagogium egyik tűzmentes helyiségében fog 
tartatni.

A tárgyak megőrzéséért, s hiánytalanul s épségben való visszakül
déséért a felelősséget az igazgatóság vállalja el.

Az ily kiállítások becsét felesleges volna fejtegetnünk. A Come- 
nius-kiállítás nemcsak a hála s az elismerés kifejezésének lesz egyik szép 
mozzanata, de alkalmas lesz arra is, hogy művelődéstörténetünkből egy 
darabot bemutasson.

Kellő felkarolás esetén, tükre lesz az a múlt századok nevelés
ügyének s felettébb érdekes a mai iskolai reformok közepette.

Bizalommal kérjük azért az egész művelt közönséget, vegyenek 
részt fáradozásainkban, s közreműködésükkel tegyék lehetővé, hogy a 
Comenius-ünnep, eme tanulságos mozzanata is sikerülhessen !

Budapest, 1882 február 1-jén.
G yertyánffy I stván, Dr. Kiss Á ron,
a Paedagogium igazgatója. tanár.

A brassómegyei tanítótestület is megünnepli f. évimárczius 
28-án Comenius emlékét s ezzel kapcsolatban tanügyi kiállítást is ren
dez, melyre nézve tájékoztató felhívást küldött szét. A kiállítandó tár
gyak f. évi márczius 20-ikáig a kiállítást rendező bizottsági elnökhöz, 
Józsa Mihály tantestületi titkár nevére (Brassó, Bolonya kut-utcza 1. sz.) 
küldendők. A kiállítás márcz. 27., 28. és 29. napjára terjed ki.

— A hazai tanítók orsz. bizottságától Comenius ünneplésének 
előkészítésére kiküldött bizottság f. évi január hó 31-én tartotta első 
előkészítő ülését Péterfy S. elnöklete alatt dr. Bokor J., dr. Göőz J., 
György A., Jeny J., dr. Kiss Á., Koncsek L., Kurz S., Lakits V., Lede-
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rer Á., Luttenberger A., Schon J., Somlyay J., Szőke I. és Tóth József 
bizottsági tagok részvételével.

Péterfy S. röviden ecsetelvén ez ünnepély jelentőségét, szükséges
nek tartja első sorban, hogy Comeniusnak Didaktika Magnója ez alka
lomra magyar nyelvre fordíttassék. Dezső Lajos, a sárospataki tanitó- 
képző-intézet érdemes igazgatója, kit erre a m. év augusztus havában 
tartott nagygyűlés kiszemelt, a nagy munkával már el is készült, s így 
az csak kinyomatásra vár. A bizottság legczélszerűbbnek véli, ha a mun
kára előfizetést nyit. Kérvény útján meg fogják keresni a főváros tanácsát, 
hogy azt a főv. iskolák, valamint a minisztériumot, hogy az állami isko
lák könytárai részére megszerezze.

Hogy a rendezendő ünnepély igazán nemzeti jellegű legyen, rész
véteké fogják fölhívni a főv., valamint a többi hazai országos jellegű 
tanítóegyesületeket. Az ünnepély színhelyére nézve még nem jutottak 
megállapodásra. Tervbe vették az Akadémia nagy termét, és a fővárosi 
Vigadó helyiségeit ; az előbbit azon esetben, ha az ünnepély minden 
belépő díj nélkül fog megtartatni. Különben ez alkalomra lehetőleg mér
sékelt áru belépőjegyeket fognak kiadni, hogy az ebből, valamint a 
Comenius-féle munka jövedelméből bofolyó összeggel megvessék az alap
ját egy Comenius-szobának, melyben e nagy pædagogusra vonatkozó 
munkák, könyvek stb. helyeztetnének el állandó kiállításképen.

Az ünnepély fényének emelése és sikerének biztosítása czéljából a 
bizottság egyhangúlag kimondta, hogy annak elnökéül egy nagyobb 
küldöttség által br. Eötvös Loránd akadémiai elnököt fogja felkérni, 
tudatván vele a márczius 27-én az összes főv. és hazai országos jellegű 
népnevelési és tanítóegyesületek részvételével megtartandó ünnepély 
részletes programmját.

E programúiba a bizottság a következőket kívánja felvenni : Az 
ünnepélyt lélekemelő karének nyitná meg és zárná be. E czélból fel fog 
kéretni a budai Pædagogium ifjúsága, nemkülönben a nőképző-egylet 
növendékei egy vegyes kar összeállítására. Azután következnék Conie- 
nius Didaktika Magnájának ismertetése Dezső Lajos előadásában. — 
Czélszerű volna a nagy pædagogus életrajzának felolvasása is ; erre a 
bizottság alkalmas előadót fog kiszemelni. — Egy második előadásra : 
Comenius korszakalkotó működésének méltatására dr. Kiss Áron vállal
kozott. — Végre, mivel Comenius a kisdedóvás ügyének is első meg- 
pendítője volt hazánkban, fel fogják kérni dr. Kármán Mórt, hogy a 
nagy pædagogusrôl ilyen szellemű előadást tartson az ünnepélyes alka
lomkor.

— A sáros-pataki főiskola, — mint nekünk.irják, — melynek reor- 
ganisatiója végett Comenius 1650 -54-ben nálunk időzött, szélesebb körű
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ünneplést tervezett a nagynevű pædagogus születésének háromszázados 
évfordulója alkalmából. Emlékbeszéd, Comenius-kióllítrts fel voltak véve 
a programmba. Azonban egy körülmény lehetetlenné tette a nagyobb 
arányú ünneplést. Ugyanazon időben az ev. ref. egyházak zsinata Buda
pesten ülésezik. A ref. egyház előkelősége, a pataki iskola elöljárósága e 
zsinaton szintén ott lesz, s a budapesti ref. templomban tartandó ünne- 
pies istenitiszteleten testületileg vesz részt. így a pataki főiskolában csak 
egyszerű iskolai ünnepély tartatik, melyre mindazáltal hivatalosak lesz
nek a helybeli és környékbeli testületek. A Sárospataki Lapok szerkesz
tősége külön Comenius-számot ad ki. Az alkalmi beszédet Szinyei Ger- 
zson akadémiai igazgató s főiskolai könyvtárnok fogja tartani, ki sok, 
eddig ismeretlen adattal fogja gazdagítani Comenius életrajzát s a Come- 
nius-irodalmat.

— Comenius Ámos János élete és működése (1592—1671.) a 
Comenius-irodalom felhasználásával irta Berecz Gyula. Kiadja a «Magyar 
Pædagogiai Szemle» szerkesztősége Budapesten. Megrendelhető Berecz 
Gyula tanfelügyelőséghez beosztott állami isk. igazgatónál Sepsi-Szent- 
Györgyön. 4-2 krajczár előleges beküldése mellett bérmentesen kül
detik meg.

— A magyar Comenius-irodalmat tüzetesen összeállította dr. 
Kiss Áron a Néptanítók Lapja ban (10., 11. és 12. szám.)

f Dr. Frick Ottó-nak, a Halléban fennálló Francke-féle alapítvá
nyok igazgatójának halálával nagy veszteség érte a pædagogus-világot. 
Frick Ottó Márton Pál 1832-ben márczius 21-én született Schmidtsdorf- 
ban, hol atyja lelkész volt. Tőle kapta első oktatását 13 éves koráig, 
a midőn Berlinben a Joachimsthali gymnasium bennlakó növendéke 
lett, s ott különösen Meinekeés Wiese, a porosz tanításügy későbbi veze
tője voltak rá nagy hatással. 1851-ben kezdte meg egyetemi pályáját, 
mint philologus, előbb Berlinben, majd Halléban. 1855-ben fényes siker
rel tette le az «állam vizsgálatot», elnyerte a doctori czímet, mire két 
évig Konstantinápolyban tartózkodott, mint házitanító v. Wildenbruch 
porosz követnél, kinek fiai, különösen az ismert drámai költő mindig a 
legnagyobb hálát tanúsították iránta. 1857-ben kezdett működni helyet
tes tanárként a Joachimsthali gymnasiumban, de csakhamar feljebb 
emelkedett. 32 éves korában a burg-i elöljáróság direktornak hívta meg 
s rábízta, hogy az ottani reáliskolát gymnasiummá alakítsa. Majd Pots- 
damban és Bintelnben lett igazgató, míg 187.8-ban. dr. Adler Tódor a 
hallei Francke-féle alapítványok condirectora, a nyugalomba vonult 
dr. Kramer Gusztáv helyét elfoglalván, Fricket hívta meg utódjává, de 
csakhamar Adler is visszavonult s már 1880-ban Frick lett az alapítvá
nyok igazgatója s egy ideig a latin iskola reCtora is, míg ez utóbbi helyét
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meghívására dr. Frics Vilmos, az eutini gymnasium igazgatója fog
lalta el. 1881-ben újonnan megalapította a régi Francke-féle semi- 
narium ■ pracceptorum-ot ; az 1883-ban Halléban tartott directori con- 
ferentián részletes tervet mutatott be azon szempontokra nézve, mikép 
lehet a Herbart-Ziller-Stoy-féle didaktikai alapelveket a középiskolában 
értékesíteni s e törekvések orgánumául egy folyóirat alapítását hatá
rozta el, mely azóta «Lehrproben und Lehrgänge zur Förderung der Inte
ressen des erziehenden Unterrichts» czímen negyedéves füzetekben meg
jelent s a legszélesebb körben érdeklődést keltett és elismerést vivott ki 
magának. Pædagogiai álláspontját 1884-ben a 3-ik német evang. iskolai 
congressuson, Stuttgartban fejtette ki legvilágosabban, hol az «Iskola 
egységéről» tartott előadást. Kárhoztatta itt az iskolaügyben való egy
ség hiányát, a mit egyrészt az iskolanemek sokfélesége, másrészt az 
ugyanoly sokféle tanárok egyoldalú, speciális irányban működése okoz 
в azt vallotta, hogy minden szaktudománynak csak általános műveltségi 
tartalma lehet az iskolai tanítás tárgya.

Számos psedagogiai czikken kívül, melyekben az elméletet eleven 
gyakorlattal összekötő tanférfiú áll előttünk, s iskolai drámák magyaráza
tos kiadásain kívül buzgón foglalkozott a biblia revisiójával, mint az 
evvel megbízott commissio fáradhatatlan tagja, s ő irta meg az elősza
vát is e nagy munkának, mely most van megjelenőben. Hasonlókép 
tevékeny részt vett a különböző német missió-társulatok munkásságában. 
Az egészséges, élénk szellemű s erős testű férfiút az influenza ragadta el 
f. é. január hó 22-én. Nyugodjék békében!

A tanárképzés kérdéséhez szól hozzá Gulyás István az Egye
temi Lapok f. évi 3-ik számában. Érdeklődésünkre méltán számít, hogyan 
gondolkoznak e tárgyban maguk az egyetemi hallgatók. A czikkiró töb
bek közt ezeket mondja :

«Ha más pályára készülőknek szükségük van a gyakorlati képzésre, 
úgy nekünk tanárjelölteknek kétszeresen szükségünk van. — Tudósok 
leszünk, a dicsőségre inkább vágyók közülünk könyveket is írnak, — de 
arra senki se tanít bennünket, s a magasabb tudományok szépségeibe 
elmerülve magunk sem igen gondolunk rá, hogy, ha majd az életbe 
lépünk, az első konjugatiót, a törtek szorzását, egy egyszerű verset s 
más ilyen középiskolába való tárgyat, miképen kell 12—13 éves növen
dékeinknek megmagyarázni.* — Pedig, azt hiszem, szemernyivel sem

* Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy a modern filológiai 
.szakban, de csakis itt, újabb időben van egy ilyen gyakorlati kollégium, 
Beöthy Zs. «Magyar Stilgyakorlatai», melyeken a jelöltek a középiskolai 
növendékek felfogásához mért értekezéseket olvasnak fel. (Ily stilgyakorla- 
tok régebben is voltak Greguss A. vezetése alatt. A szerk.)

Magyar Pedagógia, I , 1 . 2 . 8
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kisebb fontosságú dolog az a tanárnál, hogy a mit tud, azt növendékei 
felfogásához mérten elő is tudja adni, mint az, hogy az előadandókban 
önmaga otthonos legyen. Ismerek tanárokat (s e téren bizonyára nem 
egyedül állok), kik a legnagyobb igyekezettel, a legtiszteletreméltóbb 
jóakarattal sem bírnak leszállni növendékeik fejletlen felfogásához arról 
a magaslatról, hová őket az egyoldalú szakképzés juttatta, s épen azért 
alapos tudásuknak tudós modorban való előadása a növendékekre nézve 
csaknem teljesen kárba vész. Szükséges a szakképzettség, de gyakorlati 
készség nélkül, pædagogiai szempontból, különösen alsó osztályok taní
tásánál (felsőbbeknél sem kevésbbé. A szerk.) — többet árt, mint hasz
nál. íme a hazai tanárképzésnek egyik legnagyobb, legégetőbb baja, 
mely mindenekelőtt orvoslásra vár. Az orvoslásnak két módja önként 
kínálkozik : vagy az elméleti képzés befejezése után tanárok vezetése 
mellett kötelező gyakorlati tanfolyamot állítani fel, vagy a gyakorlatot 
az elméleti képzéssel szoros kapcsolatba hozni, hogy a tanfolyam befeje
zése után a jelölt ne csak szaktudós, hanem gyakorlati tanár is legyen.»

— A latin nyelv heti óraszáma a német államok gymnasiumai- 
ban és reálgynasiumaiban. A mi heti 49 latin órákkal szemben a német 
gymnasiumok heti óraszáma a következő skálát mutatja :

1. Stuttgart— ... ... ... ...   102V» óra.
2. Schwerin ..........  ... ... ... 81 «
3. Oldenburg ..  ............  ... ... 80 «
4. Neu-Strelitz ............... . ... 79 «
5. Hessen ... ... ... _ ... ... 74 «
6. Bajorország ... ... ... ... 73 «
7. Szász-királyság és Nagyherczegség 73—71 «
8. Baden _ ... _ ... ... ... 72 «
9. Elszasz ... ... ... ... ... 71 «

10. Poroszország:........ . ... ... ... 62 «
Reálgymnasiumokban :

1. Stuttgart ... ... __ ... ... 91Vs «
2. Bajorország _ ... _ _ ... 66 «
3. Baden... _ ... ........ . ...  56 «
4. Poroszország ...................  ... __ 54 «
5. Szászország _ _ ... .... 54 «
6. Hessen _ _ _ _ _ ... 54 «
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— A szász-királyság gymnasiumai számára is új tanterv ada
tott ki, 1891 decz. 6-án. Itt közöljük óratervét, különösen a porosz tan
tervvel való összehasonlítás kedvéért. A régi óraszám mindenütt záró
jelbe van foglalva.

VI. V. IV. u
III.

0
III.

U 0 
II. II. U I. 0 I. Összesen

Eltérések 
a korábbi 

óranzámtól

Vallástan. 3 3 2
(3) 2 2 2 2 2 2 20 — í

N ém et.___ 4
(3) 3 3 2 2 2 3

(2) 3 •J
•J 25 +  2

L a t i n ____ 9 9 8
(9)

8
(9)

8
(9)

8
(9)

7
(8)

7—8
(8)

7—8
(81 71-73

— 5
vagy

— 7

Görög. . . . — — - 7 7 7 7 6—7 6—7 40—42

Franczia. _ _ — (3) 5 3
(2) 2 2 2 2 2 18 — 2

Történet___ 2 2 2 2 2 2

Földrajz . 1
(2) 2 2

fél
éven

át
2(1)

2
3 3 3 29 — 2

Matliesis 3 4
(3)

3
(4)

3
(4) 4 4 4 4 4 33 — 1

Természetrajz 2 2 2
fél

éven
át

2(2)
(1) — — — 7 — 2

Physika . . _ 2
(1)

2 2 2 8 +  1

Szépírás . . 2 1 — — — — — — 3

Eajzolás___ (2) 2 2
(0) — — — — — 4

Összesen _ 26
[28)

28 29 
(30)1(31)

29
(31)

29
(31)

29
(30) 30 29—31

(30-31)
29—31
(30-31) 258—262

— 10 
(egészen 
— 12)

Ezeken kívül általában kötelező 2 óra torna a Sextától az Ober- 
Primáig ; 2 óra ének a Sextában és Quintában, 1 —2 óra karének a Quar- 
tától az Ober-Primáig. Szabadon választhatók : 1 —2 óra rajz az Unter-

8*
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Tertiától az Ober-Primáig ; Sténographia 1 — 2 óra az Ober-Tertiában, és 
1 óra az Unter-Secundában, angol és héber 2— 2 óra az Ober-Secundában 
és 1—1 óra az Ober-Primában.

— A magyar tanítók országos bizottságának népnevelői osz
tálya a köv. átiratot intézte társaságunk e lnökségéhez :

Mélyen tisztelt elnökség !
A magyarországi tanítók országos bizottsága, az összes hazai 

tanítóknak hatóságilag megerősített központi közege, állandó szakosz
tályt szervezett alulírottak vezetése alatt oly czélból, hogy az általános 
népnevelésre vonatkozó elveknek az elemi iskola körén kivül a gyakor
lati életben is igyekezzék érvényt szerezni, hogy összeköttetést létesítsen 
a tanítók és a társadalom között és a pædagogia által helyeseknek ismert 
nézeteket terjeszsze a közművelődés érdekei iránt fogékonysuggal biró 
nem-tanítók között. Feladatunk ennélfogva megragadni minden eszközt, 
hogy a hivatott népnevelő ne maradjon ezentúl is kizárólag kis gyerme
kek oktatója, hanem hogy részt véve a művelt társadalom munkájában, 
az iskolából kikerült serdülők, ifjak s esetleg a felnőttek működésének 
vezetésében is részt vegyen s terjeszsze a közművelődés és a nemzeti szel
lem áldásait.

Működésünk kezdetén kedves kötelességünknek tartjuk mindenek
előtt üdvözölni a már létező hazai közművelődési egyesületeket és bi
zottságokat, mint idősebb testvéreket a közös munkatéren s felhívni 
őket, hogy törekvéseinket gyámolítsák.

Mi tudjuk legjobban, mennyire félmunka a népiskola hatása mind
addig, míg a társadalom műveltsége magasabb fokra nem emelkedett. — 
Az iskolából kilépő 10—12 éves gyermeknél (s ilyen nálunk az óriási 
többség) a legtöbb esetben elvész minden jó, a mit az iskolában belécse- 
pegtettek s jellemének kifejlődésére egészen más tényezők hatnak. Sőt 
elvesz még a gyakorlati ügyesség is, a mint azt különösen sajnosán 
tapasztaljuk ott, hol az állami népiskolákban magyarul megtanult gyer
mekek a mindennapi életben a megtanultat oly hamar elfeledik. Meleg 
érdeklődéssel és vágyva tekintünk ezért a szebb jövő felé, midőn az 
egyes községek iskoláival szerves összeköttetésbe jövő közművelődési 
intézetek, népkönyvtárak, labdajátszó helyek, előadások, magyar dalesték 
s más tényezők segítségével öntudatosan fogják nevelni a serdülő nemze
déket, hogy a társadalom nagyfontosságú működésében minél több mű
velt s az egy magyar hazát felekezet és nemzetiség különbsége nélkül 
szerető munkatársaink legyenek.

E ezél elérése végett felvettük munkaprogrammunkba a népkönyv
tárakba alkalmas művek, továbbá a czélszerű népies előadások és mutat
ványok kritikai jegyzékének elkészítését, részletes utasítás kiadását az
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ifjúsági ünnepek, közös társasjátékok és magyar dalesték vezetésére s 
mindenekelőtt azt, hogy szóval és írásban, valamint a hazai tanító-egy
letek segítségével minden egyes alkalmas tanítót igyekszünk tettre buz
dítani, hogy elvégre napi rendre kerüljön az eddig csak jobbjaink által 
óhajként hangoztatott terv, hogy a népet a templomon s iskolán kívül is 
nevelni és vezetni kell.

Mély tisztelettel kérjük a mélyen t. elnökséget, hogy czéljaink elő
mozdítása végett szíveskedjék megismertetni velünk egyesületüknek e 
téren kifejtett működésének részleteit s szerzett tapasztalataikat s hogy szí
veskedjenek esetleg a mi minden tekintetben készséggel felajánlott közre
működésünket igénybe véve, az egyesület körében működő vagy műkö
désre alkalmas, kisdedóvók, tanítók ily irányú tevékenységét még jobban 
fokozni s őket e hazafias munkájukban továbbra is minden tekintetben 
gyámolítani.

Fogadja a mélyen t. elnökség őszinte rokonszenvünk és üdvözle
tünk kifejezését.

Budapesten, 1892. évi február hó 2-án tartott ülésünkből.
A tanítók országos bizottságának népnevelői osztálya nevében : 

K oncsek Lajos, G yörgy A ladár,
jegyző. elnök.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Az 1892. jan. 5-én tartott alakuló gyűlésről.

Elnök : dr. Klamarik János ; jegyző : Szuppán Vilmos.
Jelen voltak : Badics Ferencz, Berecz Antal, Csengeri János, 

Demeczky Mihály, Dezső Lajos, Ferenczy József, Fináczy Ernő, Gopcsa 
László, György Aladár, Heinrich Gusztáv, Herrman Antal, Lederer 
Abrahám, Lengyel Sándor, Lintner Lajos, Málnai Mihály, Márki Sándor, 
Nagy László, Pauer Imre, Péterfy Sándor, Pruzsinszky János, Radó Vil
mos, Riedl Frigyes, Sebestyén Gyula, Szigetváry Iván, Trájtler Károly, 
Verédy Károly stb.

1. Az elnök megnyitja az ülést s bemutatja a Magyar Pædagogiai 
Társaságnak a belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabályait.

2. Az elnök felhívja a gyűlést, hogy az alapszabályok értelmében 
válaszsza meg a társaság első rendes tagjait. Szavazatszedő bizottságul 
kiküldetnek : Lederer Abrahám, Lintner Lajos és Pruzsinszky János. 
A szavazatok beadása végett az ülés öt perezre fölfüggesztetik.

3. Az ülés újból megnyílván, dr. Fináczy Ernő felolvassa «Kül
földi középiskolai mozgalmak 1890. és 1891-ben» ez. értekezését.
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4. A szavazatszedő bizottság beadja munkálatát. A szavazatoknak 
«legalább kétharmadával» (alapszab. 10. §.) a társaság első rendes tag

jaiul megválasztattak : dr. Alexander Bernât, dr. Badics Ferencz, 
dr. Bokor József, dr. Beöthy Zsolt, Berecz Antal, Böngérfi János, 
dr. Csengeri János, Dömötör Géza, De Gerando Antonina, Dezső Lajos, 
Ember János, Elischer József, dr. Erődi Béla, Eötvös K. Lajos, Erdődy 
János, dr. Ferenczy József, dr. Fináezy Ernő, dr. Felméry Lajos, Geőcze 
Sarolta, Gyertyánffy István, György Aladár, dr. Gyulai Béla, Gáspár 
János, dr. Heinrich Gusztáv, Hofer Károly, dr. Hóman Ottó, dr. Jancsó 
Benedek, dr. Kármán Mór, dr. Károly Gy. Hugó, dr. Kerékgyártó Elek, 
dr. Kiss Áron, Kuncz Elek, Komáromy Lajos, Lubrich Ágost, Lengyel 
Sándor, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám, dr. Medveczky Frigyes, 
dr. Málnai Mihály, Nagy László, Névy László, Nátafalussy Kornél, 
dr. Öreg János, dr. Pauer Imre, Peres Sándor, Péterfy Sándor, Popovics 
István, Regéczy József, dr. Riedl Frigyes, Radó Vilmos, Sebesztha 
Károly, Spitkó Lajos, Sebestyén Gyula, Sebestyén Gyuláné Stetina Ilona, 
Szarvas Gábor, Szuppán Vilmos, Trájtler Károly, Tóth József, dr. Thew- 
rewk Emil, Vajdafy Gusztáv, Villányi Szaniszló, dr. Verédy Károly, Volf 
György, Wollmann Elma, Zajzon Dénes, dr. Zsengeri Samu.

5. Az elnök felhívja a rendes tagokat a tisztikar megválasztására. 
Szavazatszedőkül kiküldetnek : Lederer Ábrahám, Radó Vilmos és 
Trájtler Károly. A szavazás eredményének megállapításáig az ülés 
felfüggesztetik.

6. Az elnök a gyűlést újból megnyitván, dr. Heinrich Gusztáv 
indítványára dr. Klamarik János közfelkiáltással a társaság tiszteleti 
elnökévé választatik.

7. A szavazatszedő bizottság jelentése alapján az elnök kihirdeti a 
választás eredményét, mely szerint elnökül : dr. Heinrich Gusztáv, alelnö- 
kökül : a) a népoktatás köréből dr. Verédy Károly, h) a középiskolák 
köréből dr. Hóman Ottó, c) az egyetem köréből dr. Pauer Imre, titkárul : 
dr. Badics Ferencz, szerkesztőül : dr. Csengeri János, jegyzőül : Trájtler 
Károly, könyvtárnokul : Volf György, pénztárnokul : Lengyel Sándor, 
ellenőrül : György Aladár választattak meg.

8. Dr. Klamarik János elnök a társaságot megalakultnak jelenti 
ki s kitartó munkásságra kéri a tagokat, hogy a kitűzött magas czélokat 
mennél jobban megközelíthessék. Végül megköszönvén a társaság eddig 
élvezett bizalmát, felhívja az újonnan választott tisztikart hivatala 
elfoglalására.

A tagok zajos éljenzéssel üdvözlik a tiszteleti elnököt s az új 
tisztikart. Ezután a gyűlés rendes üléssé alakul.

Elnök : dr. Heinrich Gusztáv, jegyző : dr. Badics Ferencz.
9. Dr. Heinrich Gusztáv elfoglalván az elnöki széket, a maga s
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tiszttársai nevében megköszöni a tagok bizalmát s Ígéri, hogy minden 
igyekezettel azon lesznek, mikép e bizalomnak megfelelve, a társaságot 
az óhajtott felvirágzásra juttassák.

10. Dr. Csengeri Jánosnak a segédszerkesztő választására, s
11. Lederer Ábrahámnak a Comenius-ünnepélyre vonatkozó indít

ványai tárgyában az intézkedés a jövő gyűlésre lialasztatik.
12. Szuppán Vilmos jelentést tesz a társaság régi vagyonának 

átadása iránt a volt pénztárnokhoz kiküldött bizottság eljárásáról. Töb
bek hozzászólása után az ügy végleges rendezésével az elnökség bíza- 
tik meg.

Az Í893. február 36-án tartott rendes ülésről.

Elnök: dr. Heinrich Gusztáv; jegyző : dr. Badics Ferencz.
Jelen voltak : dr. Klamarik János tiszteleti elnök ; a tagok közül : 

Böngérfi János, Csengeri János, Erődi Béla, Ferenczy József, Fináczy 
Ernő, György Aladár, Gyulai Béla, Hegedűs Károly, Hofer Károly, 
Hóman Ottó, Kármán Mór, Kerékgyártó Elek, Lakits Vendel, Léderer 
Ábrahám, Lengyel Sándor, Málnai Mihály, Nagy László, Pauer Imre, 
Péterfy Sándor, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Thuránszky Irén, Trájt- 
ler Károly, Verédy Károly, Volf György, Zsengeri Saaiu, s mások.

Az ülés megnyitása után
1. Dr. Verédy Károly felolvassa : «Az iparosok képzése a, közok

tatás keretében» czímű értekezését, melyhez Hegedűs Károly fűzött 
hosszabb megjegyzéseket. (Ezek az értekezéssel együtt folyóiratunk leg
közelebbi számában közöltetnek.)

2. A második felolvasó, dr. Csengeri János : « A német tanárkép
zés reformja-«-ról értekezett. (L. folyóiratunk jelen számában.)

A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követte, melyben
3. a múlt gyűlések jegyzőkönyvei tudomásul vétetnek és hitele

síttetnek.
4. A titkár jelentést tesz a szervezkedés körül végzett munkákról 

s a folyóügyekről. — Dr. Lubrich Ágost levele, melyben kijelenti, hogy 
a rendes tagságot nem fogadja ol, tudomásul vétetik.

5. Uj rendes tagok választására nézve az ajánlatok az elnökséghez 
intézendők.

6. A Comenius-ünnepély rendezésére bizottságul kiküldetnek : 
György Aladár, dr. Kármán Mór, dr. Kiss Áron, Péterffy Sándor és Badó 
Vilmos.

7. Dr. Badics Ferencznek egy Pacdagogiai Repertórium és Pé
terffy Sándornak egy Pacdagogiai Műszótár szerkesztésére s kiadására 
vonatkozó indítványai áttétetnek az elnökséghez.
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A  M. P . T ársa ság  a la p ító  ta g ja i :

1892. febr. 26-ig alapító tagokul jelentkeztek : 1. A kegyes tanító
rend ; 2. Vajda Ödön, a zirczi cistercita-rend apátja ; 3. dr. Kuncz Adolf, 
a csornai premontrei-rend prépostja ; 4. Wodianer Arthur, mint a Lam- 
pel E. (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedő czég főnöke..

A  r e n d e s  ta g o k  ö n k é n te s  a já n la ta i :

A rendes tagok az alapszab. szerint nem köteleztetnek tagdíj
fizetésre ; de többen, a társaság ügyeit anyagilag is óhajtván előmozdí
tani, önkéntes ajánlatokkal járultak a társ. pénzbeli vagyona növelésé
hez. Eddig — tíz évi törleszthetéssel — a következő ajánlatokat jelen
tették be : dr. Erődi Béla, dr. Heinrich Gusztáv, dr. Hóman Ottó,, 
dr. Klamarik János, Volf György 100—100 frtot; dr. Badics Ferencz, 
dr. Csengeri János, dr. Ferenczy József, György Aladár, Lengyel Sándor, 
Péterffy Sándor, Riedl Frigyes, Szuppán Vilmos, dr. Verédy Károly 
50—50 frtot ; Lederer Ábrahám 30 frtot ; összesen 980 frtot.

K ü lső  ta g o k u l f e lv é te t te k :

Adorján Miklós (Csurgó), dr. Ágh Timót (Pécs), Ágost, ev.. 
főgymn. (Aszód), Ágost. ev. főgymn. (Rozsnyó), Andor Tivadar (Mis- 
kolcz), Aranyosai Miksa (Budapest).

Bakos János (Sz.-Fehérvár), Balassa József (Sz.-Fehérvár), b. Bar- 
kóczy-Dömök Antónia (М.-Sziget), Balugyánszky Béla (Debreczen), Ba
ranyai Albert (Úszód), Bartal Antal (Haraszti), Báthory Gyula (Csurgó), 
Bauer Lénárd (Debreczen), Bánfi Alajos (Sümeg), Веке Andor (Budapest), 
Belóczy Sándor (Késmárk), Beksits Ignácz (Kaposvár), Berger Benő 
(Szegszárd), Berta Ilona (Budapest), dr. Békefi Rémig (Pécs), Békési 
Gyula (Debreczen), Bitter Illés (Pécs), Bosznay István (Debreczen), 
Boga Imre (М.-Sziget), Bodies Jusztin (Gy.-Sz.-Márton), Bokányi Dániel 
(М.-Sziget), Bölcsházy István (Budapest), Bugala Gyula (Trsztena), 
dr. Burány Gergely (Keszthely), Búzás István (Budapest), Buzássy Ábel 
(Pécs), Bründl Ödön (Sopron).

Chovancsák Dániel (Trsztena), Concilia Emil (N.-Szombat), Csajági 
Béla (Budapest), Császár Kilián (Sopron), Csehély Adolf (Trsztena), 
Csepreghy Endre (Győr), dr. Cserép József (S.-Patak), Cserhalmy József 
(Debreczen), Csik Mariska (М.-Sziget), Csomár István (Munkács), Czapáry 
László (Eger).

Danielovics Kálmán (Munkács), Danilovics János (Kaposvár)* 
Dassievitz Gyula (Miskolcz), Deák János (Karczag), Deák Lajos (M.-Vá-
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sál-hely), dr. Demek Győző (N.-Várad), Derzsi К. Ferencz (Szentes), 
Dietz Lajos (Budapest), Dischka Győző (Pécs), dr. Dobó Menyhért (Ha
las), Dóczy Gedeon (Debreczen), Dortsák Gyula (Trsztena), Draskóczy 
Gábor (М.-Sziget), Dudinszky Emil (N.-Kálló).

Endrei Ákos (Csurgó), Eperjessy István (Budapest), Erdősey 
Bódog (Pécs).

Fankovich Sándor (Munkács), Faragó János (Karczag), Farkas 
Elek (Budapest), Farkas László (N.-Kanizsa), Fazekas Sándor (Debre
czen), Fáy Gizella (Győr), Felsmann József (Budapest), Fischer Miklós 
(Igló), FlórisÁron (Bpest), Földes Béla (Budapest), Freund B. (N.-Bicse), 
Füredi János (N.-Kanizsa).

Gallauner Anna (Uj-Pest), Gallauner Lujza (Uj-Pest), Garai Ede 
(Budapest), Gáspár Károly (N.-Kálló), dr. Geréb József (Losoncz), dr. Ge
recse Péter (Pécs), Gógh Gyula (Munkács), Grósz Jakab (Munkács), 
Gurnesevits Lajos (Munkács), Guttenberg Pál (Budapest), Gresits Miksa 
(Losoncz), Grünwald Miksa (N.-Kálló), Gyikos Péter (Pécs), György 
Lajos (Losoncz), Győrffy Endre (Keszthely).

Haáz János (N.-Kanizsa), Hahóthy Sándor (Budapest), Halász 
Ignácz (Sz.-Fehérvár), Hajnal Márton (Budapest), Hanusz István (Kecske
mét), Háhn Adolf (Sz.-Fehérvár), Heckinger István (Pécs), Heinrich 
Józsa (Győr), Hegedűs Károly (Budapest), Hikl József (N.-Bánya), Hodossy 
Béla (Sárospatak), Hodinka Ágost (Sárospatak), Horváth Kristóf (Sop
ron), Horváth Zoltán (Budapest), dr. Horváth József (Csurgó), Horváthy 
Gyula (Z.-Szinna).

Illés Ráfael (Keszthely), Inczédy Dénes (Pécs), dr. Iványi Ede 
(Losoncz).

Jackl Emil (Kőbánya), Jakab Gyula (N.-Károly), Jaskó Károly 
(Sárospatak), Jónás János (Pozsony), Joó István (Debreczen).

Kádár Imre (Karczag), Kalmár Jenő (Munkács), Kappel György 
(N.-Várad), Kardos Albert (Debreczen), Katii, főgymn. (Eger), Káldor 
Ágoston (Miskolcz), dr. Káplány Antal (Szentes), Károly Ignácz (Pécs), 
dr. Kellemen Károly (Sümeg), Keller János (Veszprém), Kirchknopf 
András (Budapest), Kiss József (Pécs), Kiss László (Halas), Kiss Rezső 
(N.-Kálló), Kobzy János (N.-Várad), dr. Kovács S. János (Budapest), Kovács 
Lajos (Debreczen), dr. Kovalik János (Trsztena), Kozár Ferencz (N.-Ka
nizsa), dr. Körömy Árpád (Budapest), Körösi Henrik (Pécs), Kőváry Károly 
(Keszthely), Kunos Gyula (Sz.-Fehérvár), dr. Kúthy József (Sz.-Fehérvár), 
Kurucz Vazul (T.-Terebes), Krausz Sándor (Igló), Küzdy Aurél (Eger), 
Krompaszky Béla (Munkács).

Ifj. Laczkó Ferencz (Padkócz), Lakatos Ottó (N.-Bánya), Láng 
János (N.-Kálló), Liszkay Etele (Eger), Litschauer Teréz (Győr).

Majoros Sándor (Debreczen), Makoviczky József (Z.-Lipcse), Mally
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Nándor (N.-Kálló), Malonyay István (N.-Károly), Marikovszky Menyhért 
(M.-Sziget), Marossy Sándor (N.-Bánya), Marusák Pál (Sopron), Mázy 
Engelbert (Győr-Sz.-Márton), Medgyesi Lajos (Kaposvár), Melchár József 
(Sopron), Mike Géza (Pécs), Miller Gyula (М.-Sziget), Mocsári Gerő 
(Győr), dr. Mócs Szaniszló (Pécs), Moussong István (Budapest), Müller 
Imre (Mórágy).

Nagy István (Liptó-Sz.-Miklós), Neményi Imre (Uj-Pest), Németh 
Begináld (Sopron), dr. Némethy Károly (Trsztena), Novák Sándor 
(Budapest).

Orbán Lajos (Sümeg).
Papp Mihály (Halas), Pataky Irma (Győr), Pákh Berta (Budapest), 

Pákor Adorján (Keszthely), Petrasovits Imre (Fegyvernek), Péter János 
(Pécs), Philippovich István (Budapest), Pintér Ede (Kaposvár), Piuko- 
vics Gábor (N.-Bánya), Polgár György (Miskolcz), Pólya Ferencz (Szen
tes), Posch Árpád (N.-Bánya), Poór János (N.-Kanizsa), Pfeiffer Antal 
(Temesvár), Priváry József (N.-Kanizsa), Pethes János (Csurgó).

Badnay Bella (Bpest), Badvánszky Károly (Budapest), Beicli Paula 
(Sopron), Bequinyi Géza (Pécs), Bévay György (Budapest), Bieger Imre 
(Kaposvár), Bies Ferencz (Budapest), özv. Biszner Józsefné (M.-Sziget), 
Bománecz Mihály (Pancsova), Bozmanitli Timót (N.-Károly).

Sajóhelyi Béla (Budapest), Sarudy György (Debreczen), Sárgay Antal 
(N.-Kanizsa), Sárcsevics Betti (Budapest), dr. Schack Béla (Pozsony), 
Schambach Gyula (Kaposvár), Schlesinger Salamon (Mező-Kövesd), Schultz 
Antal (Munkács), Schuber Mátyás (Bozsnyó), Schurina István (N.-Kálló), 
Schlachta Lajos (Budapest), Simonides István (Veszprém), dr. Simsay 
Lajos (Munkács), Somogyi Géza (Znióváralja), Somogyi Pál (Debreczen), 
Soostó Gyula (Pécs), Steiner Soma (Budapest), Stem Ábrahám (Budapest), 
Szarvassy Margit (Budapest), Szántó János (Pozsony-Sz.-György), Szegess 
Mihály (Veszprém), Szeitl Kamill (Sz.-Fehérvár), Szepessy Géza (Sz.- 
Fehérvár), Szerényi Károly (Budapest), dr. Szilágyi Albert (N.-Kálló), 
Szilágyi István (M.-Sziget), Szirtes Ignácz (Pécs), Szitnyai Elek (Nagy- 
Bánya), Szlemenics Géza (Budapest), Szojka Gyula (Debreczen), dr. Szom- 
bathy István (N.-Várad), Szölcsényi Ferencz (Miskolcz), Szukovszky 
Mihály (Sz.-Fehérvár), Szvorényi József (Eger),

Takács József (Veszprém), Tanítóképző-intézet (N.-Szombat), Tausz 
Ferencz (Budapest), Téri József (Sz.-Fehérvár), Tittel Lajos (Kaposvár), 
Tordai György (Pancsova), Tölcséry Ferencz (Veszprém), Török Konstant 
(Eger), Turcsányi Dezső (Bpest), Tüdős János (Debreczan), Tschürtz 
Oktávia (Sopron).

Vadas Gyula (Csermő), Vajda Pál (Budapest), Varga József (Debre
czen), Vaszary Mihály (Kaposvár), Vándory József (Budapest), Vende N. 
Ernő (Pozsony-Sz.-György), Veres Ferencz (Sárospatak), Veszprémy
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Irén (Debreczen), dr. Veszprémy Vilmos (Szentes), Végh Kálmán (Kés
márk), Vitt József (Sárospatak), Vittkó József (N.-Kanizsa), Vida Aladár 
(N.-Bánya), Virányi Ignácz (Kecskemét), Vörös Mátyás (N.-Kanizsa), 
dr. Vutskits György (Keszthely).

Wagner Antal (Pozsony-Sz.-György), Wagner Mihály (Zólyom- 
Lipcse), dr. Walter Gyula (Esztergom), Wagenhofer József (Budapest), 
dr. Wargha Samu (Győr-Sz.-Márton), Weber István (Miskolcz), Welt
mann Bezső (Budapest), Wigand János (Pancsova), Wolf Béla (Sz.-Fe- 
hérvár), Wosztka György (Pécs).

Zachár Gyula (Budapest), Zahuménszky István (Szlávnicz), Zalay 
Mihály (Pécs), Zádor Gyula (Sárosfa), Zimmermann Gyula (Debreczen), 
dr. Zolnai Gyula (Sz.-Fehérvár), Zolnay Károly (Szentes), Zvér Ferencz 
(Debreczen).

Zsuffa Fausztin (N.-Bánya).
Összesen : 273 külső tag.



A «MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG» 
ALAPSZABÁLYAI.

I. SZAKASZ.

A  tá r s a s á g  c z ím e , c z é l ja i  é s  eszk ö ze i.

1 .A  társaság czíme: «Magyar pædagogiai társaság»; székhelye 
Budapest.

2. A társaság czélja és működési köre: A psedagogiának és segéd
tudományainak magyar nyelven művelése, a hazai közoktatásügy egész 
körében felmerülő elvi kérdéseknek tudományos jellegű tárgyalása, a 
pædagogia múltjának kutatása, a pædagogiai elvek népszerűsítése és 
terjesztése.

3. A társaság eszközei : A társaság :
a)  felolvasásokat és vitatkozásokat rendez a nevelés és közoktatás 

köréből merített pædagogiai kérdésekről ;
b)  szakszerű folyóiratot ad ki ;
c)  anyagi erejéhez mérten, pædagogiai szakkönyvtárt létesít, pæ

dagogiai művek kiadásáról gondoskodik, ilyenekre pályázatokat hirdet, 
eshetőleg kiváló pædagogiai műveket jutalommal tüntet ki.

II. SZAKASZ.

A  t á r s a s á g  t a g ja i ,  e z e k n e k  k ö te le s s é g e i  és  jo g a i .

4. A társaság tagjai négyfélék :
a)  tiszteletiek,
b)  rendesek,
c)  külsők,
d)  alapítók.

5. Tiszteleti tagokul oly férfiak és nők választhatók, kik a pæda
gogia elméleti vagy gyakorlati mívelése körül érdemeket szereztek.
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Számuk korlátlan. Három tiszteleti- vagy rendes tagnak Írásban 
az elnökséghez beadott ajánlatára a nagy-gyűlés által titkos szavazattal 
választatnak ; de megválasztottnak csak abban az esetben tekinthetők, 
hogy ha a nagy-gyűlésen jelenlevő tiszteleti- és rendes tagok legalább 
két harmadának szavazatát nyerték.

6. Külföldi egyének tiszteleti tagokul csak a kormány előzetes 
jóváhagyásával választhatók.

7. A tiszteleti tagok ugyanazokat a jogokat gyakorolhatják, a me
lyek a rendes tagokat megilletik ; a társaságot czéljai elérésében támo
gatják.

8. A rendes tagok a hazai közoktatásügy s különösen a magyar 
pædagogiai irodalom kiválóbb munkásai közül mindenkor élethossziglan 
választatnak, figyelemmel arra, hogy mindennemű tanintézetnek és a 
közoktatásügyi administrátió minden ágának képviselői, társadalmi 
állás és nem különbsége nélkül, a társaságban helyet foglaljanak.

9. A rendes tagok száma nem lehet száznál nagyobb.
10. A társaságnak első rendes tagjait az alakuló gyűlés választja. 

E rendes tagok azután bármely rendes ülésökben tetszés szerinti időben 
titkos szavazattal a társaságot mindaddig újabb rendes tagokkal kiegé
szíthetik, míg a 9. §-ban megállapított maximalis szám teljes. Megválasz
tottnak csak az tekinthető, ki a szavazásra jogosított jelenlevő tagok 
legalább két harmadának szavazatát nyerte.

11. Ha a rendes tagok száma elérte a 9. §-ban megállapított maxi
mumot, akkor újabb rendes tag csak egy rendes tag helyének megürese- 
dése esetén választható.

A megüresedett rendes tagsági helyek betöltése az évi nagy-gyűlé
sen titkos szavazattal, egy tiszteleti- vagy rendes tagnak az elnökséghez 
beadott ajánlatára, eszközöltetik. A ki a szavazásra jogosított jelenlevők 
legalább két harmadának szavazatát nyerte, megválasztottnak tekin
tendő.

12. A rendes tagok, az alakuló gyűlésen megválasztottakat kivéve, 
kötelesek megválasztásuktól számított három év leforgása alatt szék
foglaló felolvasást tartani, a minek megtörténte után jogaik élvezetébe 
lépnek.

A ki e fentebbi kötelességének három év leforgása alatt meg nem 
felelt annak választása érvénytelenné válik ; helye a legközelebbi nagy
gyűlésen betölthető.

13. A tiszteleti és rendes tagok kötelesek a társaságot czéljai 
elérésében támogatni és közreműködni arra, hogy az a maga elé tűzött 
feladatokat mentői sikeresebben megoldja.

A társaság minden ülésében tanácskozó és szavazó joggal részt- 
vehetnek ; a társaság saját kiadványait ingyen megkapják.
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14. Külső tagok oly egyének lehetnek, a kik a közoktatás terén 
működnek vagy működtek.

A felvételt egy tiszteleti- vagy rendes tag ajánlatára az elnökség 
eszközli.

15. A külső tagok kötelesek a társaság czéljainak előmozdítására 
minden polgári évre két forintot a társaság pénztárába befizetni.

E kötelezettség a felvételtől számítva, három évre terjed ; ha az 
illető a harmadik év julius hava 1-éig kilépését be nem jelentette, akkor 
kötelezettsége újabb három évre szól.

16. Az évi tagsági díj minden év első negyedében a társaság pénz
tárnoka kezéhez fizetendő.

Az oly külső tagtól, a ki tagsági díját három éven át nem fizeti, 
az elnökség a társaság követelését birói úton behajthatja. Illetékes vala
mely budapesti biróság.

17. A külső tagok a társaság által kiadott folyóiratot tagsági díjuk 
fejében ; egyéb kiadványait mérsékelt áron kapják. Oly tagokkal szem
ben, a kik egy évi tagsági díjjal hátralékban vannak, a folyóirat küldése 
mindaddig felfüggeszthető, míg kötelességöknek eleget nem tettek.

18. A külső tagok a társaság minden felolvasó ülésén megjelen
hetnek, a tanácskozásokban résztvehetnek és értekezéseket az elnökség
hez beküldhetnek, a melyeket ez a napirendre kitűzhet.

19. Alapító tagok azok, a kik a társaság czéljaira legalább ötven 
forintot fizetnek be, vagy 50 írtról szóló jelzálogos kötvényt, esetleg 
50 frt névértékű állami- vagy az állam által biztosított értékpapírt adnak.

20. Az alapító tagok ugyanazon jogokkal bírnak, mint a külső
tagok.

21. A nagy-gyűlésnek jogában áll oly tagokat, a kik polgári
vagy társadalmi életben botrányt okoztak, az egyesületből kizárni. A sza
vazás ilyen esetekben mindig titkos és a szavazatoknak kétharmada 
dönt. A kizárt tagnak jogában áll a kormányhoz felebbezni.

III. SZAKASZ.

A társaság ügykezelése.

22. A társaság ügyeit intézik :
a) a nagy-gyűlés ;
b) a tisztviselőkből álló elnökség ;
c)  az ülések.

23. A nagy-gyűlés minden évben, lehetőleg ennek első negyedé
ben oly időben tartandó meg, hogy a vidéki tiszteleti és rendes tagok is
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résztvehessenek. Idejét, helyét és napirendjét az elnökség állapítja meg 
és a társaság folyóiratában kihirdeti.

24. A nagy-gyűlés leendői: a) a titkár évi jelentése a társaság 
működéséről ; b)  az évi számadás, a levéltár és könyvtár megvizsgálása ; 
c) a jövő évi költségvetés megállapítása ; d)  tiszteleti és rendes tagok 
választása ; e)  tisztviselők választása ; f)  indítványok ; g)  esetleg az 
alapszabályok módosítása. A nagy-gyűlésen azon kívül felolvasások is 
tarthatók közérdekű pædagogiai kérdésekről.

25. A nagy-gyűlés határozatra képes, hogyha legalább 30 szava
zásra jogosult tag jelen van. A határozatok általános szótöbbséggel ho
zatnak, az 5. és 11. §§-okban megemlített eseteket kivéve.

26. A társaság folyó ügyeit az elnökség intézi. Ennek tagjai az 
elnök, három alelnök, a titkár, a szerkesztő, a jegyző, a könyvtárnok, a 
pénztárnok és az ellenőr.

27. A társaság nyilt szavazással választhat élethossziglan tisztoleti 
elnököt is, a ki az elnökségnek tagja.

28. A tisztviselőket három évre a nagy-gyűlés választja titkos 
szavazással a tiszteleti- és rendes tagok sorából.

A titkár, szerkesztő és pénztárnok a társaság anyagi erejéhez mér
ten, tiszteletdíjban részesülhetnek.

29. Az elnök a társaság képviselője hatóságokkal szemben ; ő vezeti 
az üléseket és utalványozza a folyó kiadásokat.

30. Az alelnökök az elnököt akadályoztatása esetén helyettesítik. 
Egyik alelnök a felső-, a második a középiskolai, a harmadik a népokta
tási tanügy terén működő tagok közül választandó.

31. A titkár főgondja a társaság szellemi működésének folytonos 
ébrentartása. О kezeli az irodaügyet, szerkeszti az évi jelentéseket és 
más iratokat, előkészíti és rendezi a nyilvános felolvasásokat.

32. A szerkesztő a társaság folyóiratát szerkeszti és a nagy-gyűlés
nek felelős.

33. A jegyző vezeti az ülések jegyzőkönyveit és azokról a társaság 
folyóirata számára tudósításokat szerkeszt.

34. A könyvtárnok a társaság könyveit és régebbi iratait őrzi ; 
ezekről lajstromot vezet.

35. A pénztárnok nyilvántartja a társaság összes tagjait és a folyó
irat előfizetőit ; beszedi a tagsági- és előfizetői díjakat ; kifizeti az elnök 
által utalványozott összegeket ; gondoskodik arról, hogy a társaság kész
pénze, az elnökség határozatai szerint, gyümölcsözőleg elhelyeztessék ; 
negyedévenként a rendes tagok ülésein szóbeli jelentést tesz a pénztár 
állapotáról, nagy gyűlés alkalmával évi részletes számadást mutat be.

36. Az ellenőr negyedévenként megvizsgálja a pénztárnok köny
veit és a pénztárt és erről az elnökségnek jelentést tesz.
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37. A társaság, a nagy szünidőt kivéve, rendszerint havonként 
felolvasásokat és vitatkozásokat rendez.

38. A társaság folyó ügyei a rendes tagok zárt ülésein intéztetnek 
el, a melyek rendszerint a felolvasó ülések után tartatnak.

IV. SZAKASZ.

Alapszabályok változtatása; feloszlás.

39. A társaság alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja meg, 
egyszerű szótöbbséggel. A módosított alapszabályok helybenhagyás 
végett, a magy. kir. belügyminisztériumhoz felterjesztendők.

40. A társaság felosztását egy évnegyeddel előbb kihirdetett köz
gyűlésen a tagok kétharmada, vagy, ha ennyi tag nem gyűlt volna össze, 
akkor egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyűlésen a jelenlevő 
tagok határozzák el, kétharmad szótöbbséggel.

41. A társaság feloszlása esetén minden vagyona a közgyűlés által 
kijelölendő tudományos czélra fordítandó, mely határozat azonban foga
natosítás előtt a m. kir. belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett fel
terjesztendő.

42. Ha a társaság az alapszabályokban meghatározott czélt és 
eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kormány által, a meny
nyiben további működésének folytatása által az állam vagy az egyesületi 
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik és 
a felfüggesztés után elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest fel is 
oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, 
feloszlatás terhe alatt, köteleztetik.

Budapest, 1891. szeptember 7-én.
Dr. Klamarik János, s . k ., 

elnök.
77451. szám

V. 10.
Látta a magy. kir. belügyminiszter.
Budapesten, 1891. évi október hó 24-én.

A miniszter helyett :
(p - H.) L ukács G yörgy, s . k .,

államtitkár.

S zuppán V ilmos, s. k .,
jegyző.



COMENIUS AMOS JÁNOS EM LÉK EZETE.*

Márczius 28-án 300 éve, bogy Comenius, a XVII. század leg
nagyobb pædagogusa Nivnitzben, Morvaország egy igénytelen hely
ségében a napvilágot megpillantotta. Európa pædagogusai szokatlan 
buzgalmat fejtettek ki, hogy emlékét minél szélesebb körben, minél 
hasznosabban megünnepeljék. Berlinben Comenius-társaság alakult 
az ő eszméinek fölelevenítésére, törekvéseinek felújítására. E szokat
lan mozgalom nem magyarázható ki a múlt iránti puszta kegyelet
ből ; szellemi áramlatot jelent az, melynek ő egykor zászlóvivője 
volt s melynek felújítása, tovább fejlesztése végett az epigonok 
társasága a zászló alá szegődik. Az emberiség boldogsága, mely
nek alapja helyesen szervezett közoktatás s a hitfelekezetek és 
társadalmi osztályok békéje : ez azon nagy eszme, melynek Come
nius szolgálatában állott. Egy országnak sincs ezekben több tanulni 
valója, mint Magyarországnak, melynek ezer éves életét az ifjít- 
hatja meg, ha a felekezeti, nemzetiségi és társadalmi dissonantiák 
a közös míveltség, a közös szabadság összhangjában olvadnak fel.

Aztán Comenius a mienk is volt ; legnépszerűbb művét, az 
«Orbis Pictus»-t (Képes Világ) Patakon írta. Egynél több ok indít 
hát, hogy Comenius életével, eszméivel megismerkedjünk.

Midőn Comenius életéről, eszméiről, törekvéseiről, sikereiről 
és kudarczairól eleven képet akarunk magunknak alkotni, legtaná
csosabb az ő hattyúdalát, az 1668-ban megjelent «Unum Necessa- 
rium»-ot (Egy a szükséges) venni alapul, melyben a 77 éves aggas
tyán élete tartalmáról beszámol. «Egész életem folyása, úgymond, 
az Úrnak és az ő tanítványainak szolgálatában tölt el. A közügy 
szeretete vezérelt még azon dolgaimban is, melyeket némelyek

* Felolvasta- a szerző a f. é. márcz. 25-ikén az Akadémia dísztermé
ben tartott Comenius-emlékünnepen.

Magyar Pædagogia. I, 3. 9
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dőreségnek, fenhéjázásnak bélyegeznek.» (Un. Nec. X. 3.) Igen? 
Munkás keresztyéni szeretet volt élte törekvéseinek fő rugója.

Ezzel vezérlé őt Isten kegyelme életének öntudatos czélt még 
nem ismerő szakában, gyermek- és ifjúkorában ; ezt követé czéltuda- 
tosan, midőn férfikora reggelén hivatását felismerte.

A cseh-morva testvérek felekezete, melyhez C. szülei tartoz
tak, munkás, szorgalmas hívekből állott, kik az apostoli korszak 
egyszerű keresztyénségét igyekeztek maguk közt jámbor életmód
jukkal megvalósítani. A gyermek C. szívesen forgolódott az egyházi 
szolgálatot teljesítő lelkészek körül, s midőn 12 éves korában árván 
maradt, a lelkészek körül teljesített alsóbb rendű egyházi szolgálat 
közben nyerte a felsőbb tudományok hallgatásához szükséges 
előismereteit. Ugyanez a szellem vezórlé őt 1611— 13-ban Hern- 
bornba, s 1613— 14-ben Heidelbergbe, a reformált theologia e két 
hírneves főiskolájába. Különösen Hernbornban való tartózkodása 
ama puritán egyszerűségben való tovább-képző iskola volt rá nézve, 
melynél fogva a testvérek felekezete mindenkor a reformált egy
házhoz érezte magát legközelébb. E puritán keresztyénség volt az 
ifjú C. vezére, midőn egyetemi tanulmányairól haza térve 1614-ben 
a preraui iskola vezetése, majd 1618-ban a fulneki gyülekezet lelki
pásztori gondozása bizaték reá. Fájdalom ! a harminczéves háború 
viharai csakhamar elsodorták csendes munkássága színhelyéről. 
1621-ben vándorbotot fogott s egyelőre egyik főrangú hitsorso- 
sának szárnyai alá vonult a vihar elől. Könyhullatással ette kenye
rét ; hitsorsosait kellett vigasztalnia, az üldözések, csábítgatások 
veszélyei ellen erősítenie, midőn saját szíve is vérzett. De miként 
az aranyat a tűz megtisztítja a salaktól, úgy C. lelkére is nemesítő 
hatású volt a nyomorúság. A szenvedések tisztító tüzében meg
tisztult világnézete az 1623-ban Írott (s cseh nyelven 1631-ben 
megjelent) «Világ Labyrinthusa» ez. munkájában nyilatkozott meg 
először. (Magyar nyelven Kimány J. fordításában, Pozsonyban,
1805-ben.) Egy költői szépségekkel gazdag allegoricus mű az, mely
ben a szerző képzeletben átkalandozza a világot s miután azon 
Salamoni meggyőződésre jut, hogy minden hiábavalóság a nap 
alatt, hogy az ember világi élete csupa labyrinthus, a munkás ke
resztyénség et (praxis christianismi) választja élte Ariadne-fonalául.
E vezérfonalat követte C. élte különböző labyrinthusaiban ; ezek
ről számol be az «Unum Necessarium»-ban a sír szóién álló 
öreg.
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Első labyrinthusa az ifjúság nevelése érdekeben kifejtett mun
kássága : a didacticum stúdium.

Második a keresztyén hitfelekezetek kibékítésére irányzott 
fáradozása : az irenicum stúdium.

Harmadik a szétzüllött társadalom egyesítésére irányzott törek
vése : a pansophicum stúdium.

Negyedik a Krisztus ezeréves országlása iránti várakozáson, az 
ú. n. chiliasmuson épült prophetismus.

íme ezeket kell megvilágítanunk, hogy C. élete, erényeivel és 
botlásaival, lélekemelő és tanulságos részleteivel szemeink előtt 
álljon.

I.
1622-től 1628-ig Zerotin Károlynak, a testvérek felekezete 

egyik főrangú tagjának birtokán, Brandete mellett talált C. mene
déket. Több lelkésztársával együtt itt tervezé bevárni a vallásos 
üldözések viharának elvonulását. Életelve, a munkás keresztyénség 
nem engedé öt tétlenül keseregni. Miként a jó gazda már az áradás 
ideje alatt előkészületeket teszen, hogy az ár elvonulta után mi
hamarabb rendbe hozza eliszapolt földjét; Comenius is azon fára
dozott, hogy az egyháznak és iskolának az üldözések vihara által 
letarolt s parlagon maradt mezeje a vihar elvonulta után mielőbb 
munkába vétessék. Ily czélzattal fogott 1627-ben egy Oktatástan 
írásához, melyet cseh nyelven 1628-ban, már a száműzetésben 
fejezettbe. A munkát 1638-ban latin nyelvre fordítva Oxenstierná- 
nak, a svéd kanczellárnak küldé meg C., de csak 1657-ben, összes 
didacticai müveinek (Opera Didactica Omnia) kiadásakor látott az 
napvilágot.

Fő érdeme a «Nagy oktatástan » -nak a rendszer. Nem tapasz
talati adatok halmaza az, hanem elvből, eszméből, az ember ren
deltetésének eszméjéből levezetett nevelés-oktatástani szabályok 
tudományos rendszere ; nem a posteriori, hanem a priori tudo
mány ; nem inductiv, hanem deductiv tudomány. Comenius előtt is 
voltak a nevelésről és oktatásról írott könyvek ; C. nem is mellőzi 
a történeti alapot, felhasználja a megelőzött irodalom kincseit ; de 
tudományos rendszerbe öntötte azokat, mint Euklides a mértan 
tételeit. A rendszer eme tudományos voltából ered az «Oktatástan» 
többi érdeme.

Második érdeme ugyanis a «Nagy oktatástan »-nak, hogy fel-
9*
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öleli az egész életidőt, melyben az ember nevelhető, egész a 24-dik 
életévig. Ez életkoron belől lélektani alapon jelöli meg az egyes 
korszakok határait s mindenik számára határozottan körvonalozott 
és saját föladattal biró iskolát állapít meg. Az első életkor számára 
az anyai iskolát (schola materna), a 6— 12 éves kor számára a nem
zeti iskolát (seb. vernacula), a 12—18 éves kor számára a latin 
iskolát (scliola latina), s a 18—-24 éves kor számára az egyetemet 
(academia). A nevelési időszak egész körét felölelő ezen egyetemes
ség főkép a kisdednevelés szempontjából fontos, mely addig alig 
részesült figyelemben. A fokozatosság, melylyel az intézetek egy
más mellé helyezvék, oly eszmény, melynek megvalósítása a jövő 
feladata.

Harmadik érdeme a «Nagy oktatás » -nak, hogy megszünteti a 
gyermekeknek rang-, társadalmi állás és vagyoni különbség szerint 
való elkülönítését. Az iskoláknak egyetemeseknek kell lenni a nö
vendékek tekintetében is, még a leánygyermekeknek is kivétel nél
kül iskolába kell járniok. Ez elv fökép a népoktatás szempontjából 
fontos. C. előtt csak a leányok s azon fiúgyermekek küldettek a 
népiskolába, kiknek nem volt rendeltetésük a tudományos pálya ; 
s a kik a tudományos pályára voltak szánva, azok nem a népisko
lában nyerték az ismeretek elemeit, hanem egyenesen a latin isko
lába léptek. C. nemzeti iskolája már igazi elemi népiskola ; elemi 
iskola, mert azoknak is e hatosztályú iskolát kell előbb elvégez
niük, kik aztán a gymnasiumba lépnek ; népiskola, mert az alsó 
néposztály jelöltjei itt nyerik összes kiképeztetésüket. Ez is oly 
eszmény, melynek megvalósítása nagyban hozzá fog járulni az 
emberi társaság ügyeinek rendezéséhez.

Negyedik érdeme az « Oktatástan »-nak a tanítás anyagában 
való egyetemesség. Nem csak nyelveket kíván tanítani, mint a 
korábbi latin iskolák ; nemcsak írást, olvasást és vallást, mint a 
korábbi népiskolák, hanem felöleli a reálismereteket is. Különösen 
fontos volt ez elv a gymnasium szempontjából. Előbb a latin és 
görög írókból merített ismeretek képezték a magasabb, általános 
míveltség tartálmát. Azonban a feltalálások és felfedezések által 
bővült újabb világnézet hatalmasan kopogtatott a gymnasium ajta
ján. C. az új kor szellemének a gymnasium olyatén rendezése által 
vélt eleget tehetni, hogy a classicus nyelveket leszállttá egyedural
muk magaslatáról, s reálismereteket állítván azok helyére, a latin 
nyelvnek, mint az ismeretszerzés és ismeretközlés eszközének, má
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sodrangú szerepet juttatott. Ez is oly eszme, mely körül napjaink
ban oly élénk mozgalom indult meg.

Comenius az « Oktatástan »-ban lerakott elveket először is a 
nyelvoktatás javára igyekezett megvalósítani. 1631-ben jelent meg 
« A nyelvek feltárt ajtaja» (Janua linguarum reserata), mely fordu
latot hozott létre a nyelvtanításban. Míg ugyanis előbb a classicu- 
sok megértése mellett a cicerói latinság volt a latin nyelvtanítás 
czélja; addig a « Janua» a tudósok és tudomány nemzetközi nyelve 
gyanánt kívánta a latin nyelvet tanítani. Előbb a latin nyelv czél 
volt, a «Janua» eszközzé tette azt.

Míg azelőtt a classicusokból kiböngészett mondatok szol
gáltak a nyelvgyakorlat alapjául; addig a «Janua» a reál
ismeretek rövid encyclopmdiáját tartalmazza a nyelvoktatás alapja 
gyanánt. Ennek természetes következménye lön, hogy az új fogal
makhoz írj szavakat kellett alkotni. E hétköznapi köntös nem kis 
mértékben csökkenté a latin nyelv korábbi igézetét.

A módszer külömbsége pedig abban állott, hogy míg a régi 
nyelvkönyvek syntbeticus módszert használtak, addig a «Janua» 
analyticus módszert követett.

A «Janua» tehát nemcsak a nyelvtanításnak lön jobb eszköze, 
hanem a reálismereteket is érvényre emelte a míveltség régebbi 
képző elemei mellett ; amaz a humanisták, ez a reálirány hívei előtt 
tette kedvessé.

C. csakhamar belátta, hogy a «Janua» kezdőknek nehéz és 
terjedelmes, azért 1633-ban «Tornácz» (Vestibulum) czím alatt egy 
kisebb latinnyelvkönyvet írt az I. oszt. számára, míg a «Janua» 
a II. oszt. tankönyve lön.

A közoktatás reformjának a Didactica Magnában lerakott 
elveit élte végén sem tekinté Comenius megvalós ultaknak ; de 
hattyúdalában erős hitét fejezi ki az iránt, hogy azok egykor meg- 
termik gyümölcseiket. S a kisdednevelés, az önczélú nemzeti nép
iskola, az egységes középiskola körül megindult szellemi áramlat 
mutatja, hogy C. nem alap nélkül reménykedett.

II.
Második labyrinthusa volt C. életének az irenicum stúdium. 

Midőn 1628-ban egy császári parancs következtében nemcsak a 
prot. lelkészeknek* hanem az összes protestánsoknak el kelle hagy- 
niok Csehországot, C. Lissában, Lengyelországban telepedett le, hol
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a cseh-morva testvéreknek már virágzó egyházuk és latin iskolá
juk volt. C. ez iskolánál nyert alkalmazást, melynek 1633-ban 
igazgatójává lön ; e hivatalát 1641 -ig megtartá. Azonban ez idő alatt 
is teljesített egyházi szolgálatot. 1632-ben hitfelekezete synodusá- 
nak jegyzőjévé választaték s e minőségben nemcsak a zsinat 
jegyzőkönyveit kelle szerkesztenie, hanem az is tiszte volt, hogy 
a hitvitázó iratokat figyelemmel kisérvén, ha azok felekezetét érin- 
ték, azokra válaszoljon. 1636-ban seniorrá, a synodus tagjává 
választaték ; egyszersmind a lissai gyülekezet lelkipásztori tiszte is 
rá bízatott. E hivatala közelebbi összeköttetésbe hozta a Januájá- 
nak híre által már is jó nevű tudóst a külországi protestánsokkal, 
kiktől hitsorsosai számára politikai támogatást várt és anyagi gyá- 
molítást eszközölt ki. Ily reménykedések és vágyódások közepett 
ment C. Angliába, midőn 1641-ben barátai eszközlésére parla
menti meghívást nyert tudományos eszméi megvalósítására. Nem 
telt el egy év, s keserű csalódásokkal tért meg Angliából. A hosszú 
parlament ülésezett; ép akkor vette kezdetét az anglican, a katho- 
likus és a puritán egyház között ama heves küzdelem, mely 1649-ben 
a király kivégzésével végződött. Valóban keserű csalódások érték 
az emigránsokat. Hazájokból vallásuk miatt száműzve, új hazá
jukban az ellenreformatio által szorongatva, midőn egy hatalmas 
protestáns nemzetnél kerestek gyámolítást, ott is a vallásos gyű
lölködés lángját látják fellobogni. íme ily tapasztalatok érlelték 
meg C. lelkében a hitfelekezetek kibékítésének eszméjét.

1643-ban A keresztyénség kibékíthetése (Christianismus recon- 
ciliabilis) ez. a. egy emlékiratot szerzett, melyet előbb Oxenstier- 
nának, majd a lengyel királynak nyújtott át. 1644-ben Az emberi 
dolgok javításáról való tanácskozmány ez. alatt újból egybeállítá 
Comenius a hitfelekezetek békéje felőli gondolatait. (A mű egy része 
megjelent 1666-ban Amsterdamban Panegersia ez. alatt.) A lengyel 
király 1645-ben az országában levő hitfelekezetek képviselőit 
békéltető tanácskozmányra (colloquium charitativum) hívta egybe 
Thornba. C. a tanácskozás három első napján, mint a ref. egyház 
egyik képviselője (collocutor) volt jelen. Három nap alatt belátta, 
hogy az egyesség eszméje nem érett. C. kiváló hittudós és jeles 
szónok volt, de szelíd lelkülete nem engedte, hogy a kedélyeket 
felizgató hitvitákban részt vegyen.

Azonban a felekezetek egyesítése iránti vágyakozásáról nem 
mondott le. 1660-ban Az egyházakhoz, névszerint az angol egyház
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hoz szóló intelem ez. iratában így szól : «130 éve, hogy az újított 
egyház hívei tiltakoztak a lelkiismereti szabadság ellen, s ime még 
mindig van ok a tiltakozásra; nemcsak a katholikusok ellen, kik, 
mint akkor, úgy most is egyedül akarnak uralkodni s ellenmon
dást nem tűrnek ; hanem a protestánsok ellen is, kik kölcsönösen 
bántalmazzák egymást. El kell így veszni az egyház hajójának, a 
hitetlenek áradata borítja el. Egyesüljön azért az egész keresztyén 
világ! ne legyünk többé szétszórt nyáj, hanem csatarendbe sora
kozott sereg a Messiás országa érdekében.»

Az Unum Necessarium-ban C. e labyrinthusnak is megtalálja 
Ariadne-fonalát.

«A mély szakadás orvoslására az az egy szükséges, hogy tér
jünk vissza a Krisztushoz. Miként égi mesterünk minden tanítását 
az írásra alapítá, úgy mi is mindannyian, minden részleges hitval
lást (patrialis confessio) mellőzve, a közös isteni kijelentésre támasz
kodjunk, s a bibliát megragadva kiáltsuk : hiszem mindazt, a mit 
Isten e könyvben kijelentett; cselekszem, a mit abban rendel; 
remélem, a mit abban igér.»

Mily mélyen megrendülve kellett lenni C. lelkének, a vallá
sos viszályból eredő nyomor láttára, hogy ő, felekezetének utolsó 
püspöke, nem haboz áldozatúl hozni patrialis confessióját a hit- 
felekezetek közötti béke eszméjének.

III.
Harmadik labyrinthusa volt C. életének a pansopliicum stú

dium. Hattyúdalában erről ezt olvashatjuk :
«A keresztyén felekezeteknek egymástól való makacs idegen

kedése s a kibékítésökre irányzott törekvések sikertelen volta azon 
gondolatra és reménykedésre vezetett : vájjon nem könnyebb 
lenne-e az egészet gyógyítani, mint a részeket? így támadt vágyam 
az egész emberi nemzet kibékítésére s az ennek eszközölhetése 
végett szükséges módok és eszközök irtán való kutatásra.» Mintha 
csak a brahminok bölcsességét hallanék : «Ha a sors ver, tégy úgy, 
mint a lapda; mennél jobban ütik, annál magasabbra emelkedik.» 
(Hűekért.)

A pansophiára vonatkozó müvek többnyire Angliában jelen
tek meg. így a pansophia előhírnöke (Prodromus), Bővebb felvilá
gosítása (Dilucidatio), Vázlata (Diatyposis). Mit akar a pansophia ?

Először is a pliilosophiának a szaktudomáuyok köréből az

135
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általános magasabb míveltség elemei közé való felvételét, bogy a. 
szaktanulmányok közös alapjául szolgáljon. «Az egész tudós világ, 
úgy mond C., teljes viszálkodásokkal, ellenmondásokkal. Oly ritkák 
a mindenhez értők, hogy azt is csodának tartják, a ki sokhoz ért. 
Ennek oka, hogy a tudományokat pásztánkint tanúlják ; egyik ezt, 
másik amazt a tudományt vagy művészetet választja, a többit még 
csak küszöbéről se köszönti.» (Prodr. 9.) «Innen erednek azon 
ellenmondások, ízetlen czivódások, hogy szinte megundorodik az 
ember, mikor magukban véve elég világos dolgok fölött oly üres 
szóvitát hall. Ha kiki a saját phantasiáját követi, ha a zűrbang 
nem olvad össze, mint egy zenekarban ; ha kiki csak a maga nótá
ját fújja s a többire nem ügyel: jöhet-e létre összhangzat? Ha 
közös princípiumból merítenének, nem mondanának ellent egy
másnak, nem tévesztenék szem elől az igazságot.» (Prodr. 26.)

Aztán akarja a pansophia az általános műveltségnek a reál
ismeretekkel való kibővítését. «A tudományos képzettségnek, úgy
mond, a dolgok általános ismeretén kell alapulnia (Prodr. 7.). De a 
reálismereteket, melyek az értelmet felvilágosítják s a gyakorlati 
életre alkalmassá teszik, az egyetemre tartják fel, hogy a tanuló 
érettebb elmével nagyobb előmenetelt tegyen. Bendesen az törté
nik aztán, hogy midőn az ifjúság első heve kialszik, kiki a 
saját szaktanulmányaihoz siet, s az előkészületre nem gondol.» 
(Prodr. 32.)

Végül akarja a pansophia, hogy az általános képzettség ne a 
nyelvek, hanem a dolgok ismeretére vezető ajtó legyen : azért is 
anyanyelven kell azt megírni.

Ez általános bölcsészet egybeállíthatása végett át kell vizs
gálni úgy a természetet, mint a természeti dolgoknak eddig meg
levő leltárait, a könyveket, s kiválogatni azokból, a mi szük
séges, a mi az értelem világánál kétségtelenül igaznak bizo
nyul; végül pedig mindezt a szeritirás tekintélyevei kell meg- 
erősítni.

A pansophia tehát az új világnézeten alapuló s anyanyelven 
szóló keresztyén bölcselet, mely mint az általános magasabb mí
veltség kiegészítő része, hivatva van a különféle irányú szakművelt
ség közös alapjául szolgálni. Alkalmi oka e pansopliiának a tudomá
nyos pályák embereinek exclusiv míveltsége s a társadalmi érdekek
nek ebből folyó szétdarabolt, zilált volta. Czélja ép a tudományos 
pályák közös alapvetése, általános philosophiai képzettség által a
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tudományos pálya emberei között a szétdaraboltság megszüntetése, 
positive : a társadalmi béke és egyetértés megalapítása.

Az Oktatástan latin iskolájában a latin nyelvet, e formaivá vált 
humanitást szállítá alá C. azon méltóságról, hogy továbbra is a 
magasabb általános míveltség tartalmát képezhesse ; de még meg
hagyta a latin nyelvet tannyelvül ; a pansopliiában az új humanitást, 
a reálismereteket végkép megszabadítá a latin nyelv nyűgétől. így 
a pansophia a magasabb általános képzettségnek, az új humanitás
nak újjászületése, vagy inkább vajúdási fájdalma.

Mert a pansophia nem ölthetett testet magára. Angolországi 
tartózkodása eleintén sikerrel kecsegteté Comeniust. A pansophia 
vázlatában a Didacticum collegiumnak, a tudósok azon testületé
nek szervezetét is leírja, mely hivatva lett volna a pansophia kidol
gozására s az iskolákban való keresztülvitele fölötti fölügyeletre. De 
hát fegyverzaj közt elhallgat a tudomány. Midőn Comenius 1642-töl 
48-ig Elbingben Svédország számára nyelvkönyveket írt, s midőn 
a felsőbb osztályok számára írandó pansophicus könyvek fontossá
gát fejtegette Oxenstierna előtt, ez azzal válaszolt, hogy csak ké
szítse el először a pansophia alapján nyugvó nyelvkönyveket, aztán 
majd rá kerül a sor a felső osztályok számára szánt pansophicus 
könyvek írására is.

Ha a westfáli béke oly módon köttetik vala meg, hogy a cseh 
emigratió hazatérését is lehető vétette volna, valószínű, hogy Come
nius tovább is Elbingben marad és befejezi a pansophicus könyveket. 
Miután azonban a békepontozatokból a cseh emigratió hazatérhe- 
tése kimaradt, megszűnt a politikai érdek, melynek reményében 
C. Svédország iskolaügyének szolgálatába szegődött ; a testvérgyü
lekezetek püspökévé választatása 1648-ban kívánt alkalmul szol
gált neki, hogy híveihez, Lissába visszatérjen.

Legkecsegtetőbb alkalmul kínálkozott még a pansophia meg
valósítására a Rákóczi családnak Comeniushoz intézett meghívása 
a végből, hogy a pataki iskolát pansophicus eszméi szerint refor
málja. 1650-től 54-ig időzött Patakon. Beköszöntő beszéde (De 
cultura ingeniorum), valamint a pansophica iskola tervezete és 
körülírása (Scholæ pans, delineatio és deliberatio) a hétosztályra 
tervezett középiskolával foglalkozik.

A sch. pansophica a középiskola reformjának befejezője, uj 
reális tartalommal, anyanyelven szóló magasabb míveltséggel, 
mely általános közös alapúi akart szolgálni a tudományos szak-
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míveltségnek. Nagy kárát vallotta annak az emberiség, hogy ez új 
humanitás testet nem ölthetett magára Patakon. Mert annak a 
reálismeretekre vonatkozó része a reálismeretekben vájt új medret 
magának s ezzel az általános magasabb míveltségben is beállott 
a szakadás, a schisma. A három alsó osztály ugyan csakhamar 
megnyilt : a nyelvkönyvek : az I. oszt. Yestibuluma, a II. oszt. 
Januája s a III. oszt. Átriuma szépen olvasztják egybe a két 
képző elemet : a nyelvoktatást és reálismereteket. De a négy 
felső osztály átalakítása, illetőleg berendezése, melyekben ép a 
tulajdonképeni pansophiának kellett volna feldolgoztatnia, elma
radt. Elmaradt pedig először is a politikai viszonyok miatt, de aztán 
a pansophia készületlen volta miatt is. «Húsz év óta gyűjtöm úgy
mond C., az anyagot ; ha tudós férfiak segédkeznek, Isten segítsé
gével kész lesz a mű, a mennyire kezdetben lehetséges ; utódaim
nak, főkép tanítványaimnak hagyom a tökéletesítést.» (Delib. 4.) 
De még ezen kezdetleges tökélyben sem láttak napvilágot a pan- 
sophicus könyvek. A patakiak sürgették a munkát, C. türelemre 
inté őket; őt aztán ne okolják, ha elhamarkodás miatt a dolog 
dugába dől. Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy C. könnyel
műen nagy fába vágta fejszéjét, hogy mint charlatanok szokták, 
többet ígért, mint a mire képes volt. «Jól ismerem, úgymond, az 
én gyöngeségemet, de a legmélyebb alázattal bízom Isten kegyel
mében s hiszem, hogy nem vonja meg segedelmét törekvésemtől, 
mely az ő dicsőségét s az emberiség javát czélozza. Isten ismeri 
szivem rejtekét, tudja, hogy csak használni akarok, a mint tőlem 
telik, hogy tettre buzdítsam azokat, a kik többet tehetnek mint én.» 
(Prodr. 36). Ha élte hátralevő idejének csak felét tölthette volna 
még Patakon, valószínű, hogy a schola phansophica létrejöhetett 
volna, vagy legalább a pansophicus könyvek elkészülhettek volna.

De ha szintén nem valósíthatta is meg a sch. pansophicát, 
igen sokat tett a jobb nevelés, módszeresebb tanítás érdekében ; 
pedig ez is hozzátartozott a pansophiához. Az alkalmi beszédek, 
melyekkel a latin iskola három osztályát megnyitotta (Primitiæ 
aborum, Patak, 1651/2), az iskolai törvények nemcsak történeti 
értékűek, hanem ma is tanulságosak. Az Orbis Pictus pedig vagyis 
A Képes Világ, C. szellemének szintén pataki terméke, az első 
iskolai képeskönyv azt mutatja, mikép kívánta C. az ismeretek 
szerzését szilárd alapokra fektetni s a tanulást kellemessé tenni.

Messze vezetne annak fejtegetése, hogy miért nem újították
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fel C. tanítványai a pansophiát az ő iratai nyomán. Csak egyet 
említek. Ha nem kerültek is Comeniusnak az anyanyelvű pan- 
sophiára vonatkozó müvei a tiltott könyvek indexébe (mint némely 
asketikus műve), de nem is lehettek kedvesek az ellenreformatio 
előtt, pedig az hatalmas tényező volt az eszmék népszerűsítésében 
úgy mint népszerűtlenné tételében. Avagy a véletlennek tudjuk-e 
be, hogy az Orbis Pictus a képromboló presbyteri egyház szülötte, 
kedvességet nyert a képek által tanító r. katli. egyház előtt? S a 
latin nyelv tanulásának szolgálatában álló Janua, a biblia anya
nyelven való olvasására építő prot. egyház terméke nem inkább a 
latin nyelvű r. kath. egyháznak tett-e szolgálatot? Nem innen 
magyarázható-e részben mindkettőnek hosszú élete, népszerűsége ?

Hattyúdalában következő szavakkal fejezi ki C. a pansophicum 
stúdium jövendőjében vetett hitét: « Élj ö a nap, ha nem hama
rább, a világ estvéje előtt, mikor az utolsó napon megértitek e dol
got. Ne tulajdoníttassék hát vakmerőségül, ha valaki ily nagy dol
gokat merészel sürgetni ; inkább örvendezni kell az idők szerencsés 
voltán, hogy immár nem hiányoznak, a kik Isten nevében ilyeket 
kezdenek mívelni : azon biztos reményben, hogy elközelg a bábeli 
zavarok vége s amaz angyal, kinek dicsősége megvilágosítja a föl
det». (Un. Nec. X. 6.)

IV.
Ezzel C. életének utolsó labyrinthusához : Krisztus ezer évig 

tartó országlásában vetett hitéhez s az ezen nyugvó prophetismus- 
hoz értünk.

ComeniusHernbornban ismerkedett meg Alstediussal (a gyula- 
fehérvári Bethlen-főiskola későbbi tanárával), ki ismeretes volt 
az ő chiliasticus theologiájáról. Számítása szerint 1694-re volt 
várható a világ megújhodása s Krisztusnak az ő szentjei társasá
gában ezer éviglen való országlása. Comenius magáévá tette Alste- 
diusnak a Jelenések könyvén alapiílt eme tanítását ; sőt híven azon 
dogmaticai álláspontjához, hogy a vallásos megismerésnek az em
ber lelkiismerete is lehet forrása, ha azt a Szentirás tekintélyével 
ellenőrizzük, más oldalról nyert erősségekkel is igyekezett azt 
támogatni. О neki magának nem voltak látomásai, de hajlandó 
volt némely exaltált hitfeleinek visióit prófétai kijelentésekül tekin
teni s főkép az emigratio politikai törekvéseit, reménykedéseit 
azok szerint irányítani. A sziléziai Kotter Kristóf, Paniatowszka
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Krisztina (egy lengyel nemes hystericus leánya), Drabik Miklós, 
C. egykori iskola- majd lelkésztársa : ezek voltak a próféták, kiknek 
visiói C. politikai törekvéseit befolyásolták. E propbetismus vezette 
a cseh emigratio nagy részét Lengyelországba ; ez irányozta C. lép
teit az emigratio ideje alatt. Drabik javallatára fogadta el 1650-ben 
a Kákóczi-család meghívását ; a westfaliai békében csalódott emi
gratio e jóslatok alapján veté reményének utolsó horgonyát a 
Eákóczi-családba. Eme jóslatok alapján szólítá fel C. A népek 
boldogsága (Gentis félicitas) ez. iratában II. Rákóczi Györgyöt, 
hogy fogjon fegyvert a császár ellen. E felhívás sikertelen volta 
indítá Drabikot, hogy (1654-ben) Comeniusnak Lissába való visz- 
szatérését sürgesse. Hiába lön, hogy 1656-ban ép azon évben érte 
a végromlás az emigratiot Lissa földulásása alkalmával, melyre 
Drabik jóslatai a politikai válság idejét helyezik. C. nem tudta, 
nem akarta elhinni, hogy a testvérek felekezetének végórája ütött, 
mint nem tudja elhinni az édesanya, hogy egyetlen gyermekét a 
rideg sírba teszik. A gyász és kétségbeesés eme napjaiban adta ki 
C. 1657-ben Világosság a sötétségben ez. alatt ama prophetiák egy 
részét. Midőn C. Lissa földúlatása után utoljára nyúlt vándorbot
jához s több hónapi bolyongás után Amsterdamban letelepedett 
s itt összes didacticai müveit sajtó alá rendezé : a munka mintegy 
balzsam gyanánt hatott sebhedt szivébe. De már 1659-ben újból 
elővette a prophetiákat s kiadta a «Bevelatiók történetét». Aztán 
megint más irodalmi munkához fogott. 1660-ban kiadta a testvé
rek felekezetének történetét s egyházi rendtartását «A rombadőlt 
cseh egyháznak a romlás ellen orvosszert kereső angol egyházhoz 
az egyesség és rend felőli intelme» ez. alatt. E művében már 
eltűnt a cseh egyház helyreállíthatása s a számüzöttek visszatér- 
hetése iránti reménykedése. De már 1665-ben ismét annyira kiújult 
szivének vérző sebe, hogy Világosság a sötétségből ez. alatt újból 
egy gyűjteményt adott ki azon jóslatokból, melyek annak idején az 
emigratio hajójának irányt adtak.

így hullámzott C. szivében a propbetismus apálya és dagálya 
a honvágy és hithüség Scyllája és Charybdise között.

Az Unum Necessariumban így számol be C. életének ezen 
labyrinthusáról. «Mit tegyek? Istenre bízom az egész ügyet. Nekem 
elég volt, hogy Jeremiás példájára összeírtam Babilon romlását s 
követ kötvén reá, az Eufratesbe vetettem. (Jer. LI : 63.) Ha nem 
teljesedtek be mind e jóslatok, az nem ingat meg ; hisz ez Jónással
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is megtörtént. Ám legyen hitök szerint azoknak, a kik nem tartják 
megengedhetőnek ama hiedelmet, hogy Isten, régi szokásához 
képest, ma sem cselekszik semmit a nélkül, hogy az ő titkait az ő 
szolgáinak, a prófétáknak meg ne jelentené. De legyen szabad 
Dáviddal nekem is elnémulnom, s nem nyitni fel az én számat, 
mikor látom, hogy olyat szól, mit nem értek».

Megtagadása ez a prophetismusnak vagy megerősítése? Egyik 
sem. Lemondás annak előtérbe állításáról a béke kedvéért, mint 
lemondott a partialis confessióról a felekezetek közti egyesség érde
kében. Hisz mindkettő a non necessanák közé tartozik.

Oly nagy volt a könyörület, melyet C. a 30 éves háború által 
az emberiségre áradt nyomor fölött érezett ; oly mély volt meg
győződése, hogy e nyomort csak az ellenpártok egysége szüntet
heti meg ; oly világos volt belátása, hogy ez egyesség csak a szük
ségesekre való szorítkozás s a nem szükségesek mellőzése árán 
valósítható meg ; hogy nem habozott példát mutatni hattyúdalá
ban arra, miként kell a kebel kedves eszméinek a szív legbensöbb rej- 
tekébe való zárása által az emberiség békéjét megvalósítani. C. élete 
magasztos példája annak, hogy miként lehet a szűkkeblű felekezeti 
felfogás fojtó gőzkörét elhagyva, a tiszta krisztusi keresztyénség 
szabadabb régióiba emelkedni, a nélkül, hogy a bitközöny vágj7 ép 
vallástalanság fagyasztó légköréből dermedten hulljon alá az em
beri szív. S mily fönséges kilátás nyílt a sír szélén álló öreg előtt 
ez égi magaslatról, mutatja ama fohász, melylyel beszámolóját 
berekeszti: «Uram! ki egykor Péternek azt mondád: Te megtértél, 
erősítsd a te testvéreidet, mondjad most nékem is, a te szolgád
nak : Te megtértél a nem szükségesektől az egy szükségeshez ; 
tanítsd meg arra testvéreidet is ! Testvéreimnek mondom mind
azokat, kik Krisztus nevéről neveztetnek ; testvéreimnek nevezem 
velem egy vérből származott embertársaimat, Ádám egész nem
zetségét, kik a föld kerekségén laknak.»

A világ labyrinthusában felismert munkás keresztyéni szere
tet volt éltének Ariadne-fonala. Ebből ágaztak szét — mint a 
fehér napsugárból a szivárvány színei — éltének különböző fog
lalatosságai : az iskola, egyház és állam érdekében kifejtett fára
dozásai. S viszont hattyúdala életbajlakodásainak szivárvány suga
rait egyesíti újólag a kegyes keresztyénség egyetlen feher sugarába, 
ez egy szükségesbe.

Igyekeztem vázolni a humanismus nagy apostolának életét,



142 COMENIUS AMOS JÁNOS EMLÉKEZETE.

nem takarva el tévedéseit sem. De hát Dávid és Salamon mentek 
voltak-e emberi gyarlóságoktól ? pedig az írás tanúsága szerint az 
Urnák választottai valának.

Még csak az van hátra, hogy röviden egybefoglaljam az előt
tünk keletkezett képnek részleteit.

Ember volt : küzdött, tévedett ; küzdelmei lélekemelők, téve
dései tanulságosak.

Pædagogus volt, a nélkül, hogy megszűnt volna theologus
lenni.

Világpolgár volt, a nélkül, hogy szive megszűnt volna valaha 
nemzete javáért dobogni.

Keresztyén volt a szó legnemesebb értelmében, keblére ölelte 
az egész emberiséget, a nélkül, hogy megszűnt volna hitfelekezete 
gondos pásztora lenni.

Főnkéit lelkű volt törekvéseiben, szerény a maga felől való 
vélekedésben. Csalódott, szenvedett, a nélkül, hogy kétségbe esett 
volna az emberiség jövője felől. Holtig munkás volt az emberiség 
legszentebb érdekeiért. Ha egyik térről leszorítá Isten rendelése, 
másikhoz vezeté őt a munkás keresztyénség Ariadne-fonala :

*
Olyan ő, mint a kis madár,
Mely egy törékeny ágra száll,
Bár a szél himbálja.
Érzi, hogy már törik az ág,
De ő dalol, dalol tovább :
Tudja, hogy van szárnya.

«Lelkét a háromegy Istennek, emlékezetét a jóknak, testét e 
simák ajánlja C. A. J.» E szavakkal kezdődik C. sirirata a naardeni 
templomban (Amsterdam mellett), melynek sírboltja C. porrészeit 
1670. nov. 15-én befogadta. Hamvai most is ott nyugosznak. Em
lékezetét márcz. 28-án ünnepük az igazi humanitás barátai. Szel
lemét pedig elküldi hozzánk az Úr, kire ő azt bízta volt. Mert a 
márczius 28-ki ünneplés C. eszméi feltámadásának ünnepe.

Dezső Lajos.
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A TESTI NEVELÉS FELADATAI.
(Áttekintés.)'

A test kettős szempontból követeli a nevelő figyelmét. Elő
ször, a mennyiben lelki életünknek folytonos társa, kísérője, álla
potai tehát a szellemi működések lefolyására kedvező hatást vagy 
kelletlen nyomást gyakorolhatnak ; e tekintetből a testi egészség 
fentartása a feladat, megfelelő ápolás útján. Másod sorban szelle
münknek a külvilággal érintkezésében eszköze és szolgája a test, s 
ez irányban gyakorlás által kell növelni alkalmatosságát és fej
leszteni ügyességét, hogy mennél tökéletesebben végezhesse jelen
tős tisztét.

A J  A  t e s t  á p o lá s á n a k  e lv e i. ( D iæ te t ik a .)

1. Az élettan (physiologia) törvényein alapuló egészségtan 
(hygieina) szabályai határozzák meg, minő intézkedéssel tartható 
fenn és óvható meg testünk egészsége. A tárgy fontossága, valamint 
a reá vonatkozó vizsgálódások nehézsége és terjedelme okozza, hogy 
mai nap az orvosi tudomány egy külön ága foglalkodik az idevágó 
kérdések tanulmányával, még pedig nem csak az egyéni életet véve 
tekintetbe, hanem kiválóképen a társas együttélésnek és a közintéz
ményeknek, nevezetesen köztük az iskolai életnek is, egészségügyi 
szabályozására törekedve. E tanulmányok eredményeinek szak
szerű tárgyalása kívül esik tehát a tulajdonképi neveléstudomány 
körén, s e helyt csupán nehány általánosabb, elvszerü megjegyzés 
kiemelésére szorítkozhatunk, a testi szervezet egyes működéseit 
véve fonalul.

2. A táplálkozás czélszerü folyása nem csak az eledel tápláló 
részeinek helyes arányától függ, valamint elkészítésének kellő 
módjától, hanem ép’ annyira az emésztés meg a szükséges kivá
lasztás pontos eszközlésétől. Főleg azért fontos az étkezésben mér
tékletességhez, és általán minden testi szükséglet kielégítésében 
szorgos rendhez szoktatni a növendéket, egyúttal ügyet vetve arra, 
hogy az emberi művelődés a physikai életmódot is határozott 
külső formákhoz köti, időre és helyre nézve szabályozza, sőt bizo
nyos ízléses kívánalmak szemmel tartására is szorítja. Józan mér
ték, okos rend és élvezetes csín: ezek alapjai annak az életkedvnek, 
mely a testi egészségnek legbiztosabb jele.
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3. Tisztaság viszont, testben, ruházatban és az egész környe
zetben főképen az, a mit a lélekzés s a vele járó vérkeringés érde
kében követelni kell. Mosakodás, fürdés, üde levegő köznapi szük
séglete legyen növendékünknek. A tartózkodás, melylyel minden 
ocsmány dolgot kerül, nem tűrve se magán, se maga körül semmi 
undorító piszkot, hasznos óvószer mindennemű ragály észrevétlen 
fertőzése ellen, de egyszersmind örvendetes előjele az önmeg
becsülés erényének, melylyel lelke tisztaságát is őrzeni fogja a faj
talanság rút mocskától.

4. Arányos mozgás és egyenes, ildomos testtartás föltételei 
az izom- és csontrendszer ép, egészséges fejlődésének. A gyermek
kor épen szertelen izgékonyságánál fogva hajlandó bizonyos moz
dulatok túlzására, majd meg a serdülő kor, különösen gyors növése 
idején, könnyen átengedi magát némi ferde, hanyag testállásnak ; 
mind a kettő egyaránt gátolja a mozgás szerveinek czélszerü alaku
lását. Nem csak ügyelni kell tehát, hogy maga a nevelés ne zavarja 
meg hosszas egyirányú fárasztással, akár üléssel, állással vagy 
járó-kelő mozgással, a testi erők összhangját, hanem a növendéket 
magát is szoktatni kell mozdulatainak szigorú ellenőrzésére, ne
hogy öntudatlanul is oly félszeg idomtalanságba essék, mely ép’ 
annyira gyöngíti a test élénk erejét, a mennyire esetlensége sérti 
kellemét. Minthogy az izmok és csontok különbsége szerint külön
böző mozgások végzése kívánatos, különösen oly szerveké is, melye
ket a köznapi tevékenység és sürgés-forgás nem foglalkoztat eléggé, 
az egészség fentartásának érdeke is ajánlja azt a tervszerű testgyakor
lást, melyre később az ügyesség megszerzésének szempontja is rá utal.

5. Nem annyira egyenes hatással, mint óvó intézkedésekkel 
gondoskodhatunk az idegrendszernek s különösen központjának 
épséges gyarapodásáról. A külső sérelmek veszedelménél nem ke- 
vésbbé kerülendő a rendellenes izgatásból, túlságos megerőltetésből 
eredő ártalom. Egyszerű életviszonyok, melyek áttekinthető állan
dóságukkal lehetőleg kizárnak minden váratlan izgalmat, leginkább 
kedveznek az idegélet üdeségének, főleg fejlődése fokán. Különösen 
pedig a nevelő köteles a személyes bánásmódnak változatlan mér
sékletével növendékét abban a nyílt szellemi derültségben tartani, 
mely egyaránt távol van a féktelenség és a félénkség káros vég
leteitől. Érintkezése pedig az idegen világgal az illendőség jótékony 
korlátái közé szorítandó, hogy megvédjék ismeretlen és kelletlen 
benyomások ellen. Mindenkép megfontolandó végre, hogy az egész
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testi szervezet működésében, minden külömbözö tevékenységében 
az idegekre esik a munkásság terhe. A növendék életrendének 
megállapításában tehát leginkább idegszervezete dönt arra nézve, 
mennyire lehet engedékenységet tanúsítani szükségleteinek kielégí
tésében túlságos elkényeztetés nélkül, s mennyire haladni az edzés
ben a kívánatos érzékenység tompítása nélkül ; továbbá különösen 
arra nézve is, hogy azon életrendben az éberlét foglalatosságának 
-észszerű váltakozásán felül miképen kell gondoskodni ideje-korán, 
kellő mértékű pihenésről, s főleg zavartalan, felüdítö álomról.

B )  A t e s t  g y a k o r lá s á n a k  e lv e i.  (G y m n a s tik a .)

6. A testgyakorlatok nevelő érdemét nem lehet pusztán a 
szerint mérlegelni, hogy mennyiben járulnak a test erejének és 
mozgékonyságának gyarapodásához. Irányadó inkább az a czél, 
hogy lelkünk nyerjen a test szerveiben szolgálatra kész, alkalma
tos eszközöket szándékainak végrehajtására. Arányosan növekszik 
tehát az egyes ügyességek jelentősége, mennél tudatosabb munkás
ságot követel megszerzésök s mennél szorosabb kapcsolatba ejt- 
hetők oly érdekekkel, melyek a nevelés egyéb, erkölcsi és értelmi 
feladataiból származnak. Ily tekintetek döntenek a felett, mily 
terjedelemben s mely időpontban foglaljanak helyet a testi ügyes
ségek szokásos nemei a nevelés tervszerű rendjében.

7. Anatómiai és physiologiai alapokon a tornázás néven fej
lődött ki korunkban, ókori, főképen görög emlékeken buzdulva, a 
testgyakorlatoknak egész rendszere, mely a mozgások külömbözö 
nemeit, a mint részben szabadon, részben szerekkel vagy szereken 
végezhetők, összefüggő sorban, könnyebbről nehezebbre, egy
szerűbbről összetettebbre haladva, kimeríteni iparkodott. Kétség
kívül helytelen dolog volna, ha a nevelés egyedül a jövendő 
szükség szempontjából akarna köztük külömbséget tenni és csak a 
hasznosabbakat kiszemelni, kevésbe véve a teljességgel járó össz- 
hangzatos kifejlés felsőbbségét. Annál szükségesebb azonban, ne
hogy a módszeres testedzés némikep lélekölő gépszerűséggel járjon, 
azokhoz a lelki rugókhoz folyamodni, melyek életet, némi szellemi
séget önthetnek beléje. Ilyen első sorban a természetes öröm és 
élénk jó kedv, melyet egészséges állapotban s különösen a kora 
ifjúságnál, minden szabad erőkifejtés okoz ; ez alapon a játékok 
változatos sorában való jártasság ajánlkozik első gyakorlati czélul 
és a bennök tanúsítandó ügyesség és pontosság megszerzése adhat

10Magyar Pædagogia. I, 3.
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irányt a tornagyakorlatok menetének. Majd az együttérzés meg- 
erősödtével, midőn a növendékek kölcsönös jóindulatát nem kell 
többé félteni a könnyen ébredő irigység és elbizakodás fekélyeitől, 
a küzdés és versengés szellemének engedhető tér, tornaünnepek 
rendezésével is, az athletikai ügyességek czélszerű fokozására. 
Végre serdültebb korban, midőn egyébként is a kifejlettebb csont
rendszer megengedi a tornázás teljes rendszerének alkalmazását, 
bonyodalmas és aprólékos részletei a leghatásosabb, nemes ösz
tönzést meríthetik abból, ha a honvédelemre, a nemzet harczi ké
pességének emelésére vonatkoztatjuk őket.

Mindenesetre másneműek, s inkább a testi szépség és társa
dalmi kellem kifejtésére czélzó tekintetek uralkodnak a leánytorná- 
zás rendjében, s adnak szélesebb tért a játék mellett a művésziesebb 
táncz körébe vágó fordulatoknak.

8. Csekélyebb terjedelemben érvényesült, mint a tornázás, s 
korán sem oly rendszerességgel az a törekvés, hogy a gyermek fel
fogó (receptiv) érzékszervei is tervszerű gyakorlásban részesüljenek. 
Útjában áll egyrészt a bizalom, hogy a gyermek élénk kíváncsisága 
elég alkalmat lel természetes gyakorlásukra, és az a hit, hogy a 
mennyiben még pótlásra vagy javításra szükség volna, megadja 
később az alapos tanítás, mely a természet és művészet termékei
nek ismertetésében kénytelen pontos szemléltetésükből kiindulni. 
Tekintve azonban azt a körülményt, hogy a művelt élet mily 
bonyodalmassá alakítja már eleitől fogva a gyermek környezetét, 
s milyen nehéz a megszokott felszínes felfogást utólag pontos meg
figyelésre késztetni : igen ajánlatosnak látszik, a gyermeket rend
szeresen, korai gyakorlással az egyes érzetek, árnyalatok és arányok 
finomabb felfogására képesíteni. Gondozást követelnének szellemi 
fontosságuk és képzékenységök mértéke szerint főleg a magasabb 
érzetek : látás, hallás és tapintás, míg a többi érzék, nevezetesen 
ízlés, szaglás s még inkább hőérzet és közérzés már a könnyen 
hozzájok fűződő indulati (affectiv) állapotok miatt is háttérbe 
szorulhatnak és alkalomszerű művelésre bízhatók. A szem a tár
gyak alakjának, nagyságának, távolságának pontos meghatározá
sában gyakorlandó, ez utóbbiban a megvilágítás irányzását is fel
használva ; — továbbá a színek árnyalati megkülömböztetésében. 
Mellette a tapintás fontos segéde az alakok megállapításában, míg 
a tárgyak jellemző felszínének meghatározása tulajdonképi fel
adata. Végre a fül nem csupán zenei hangok felfogására, valamint
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melódia és rhytlimus érzésére képesítendő, hanem egyes jelentős 
zörejek fölismerésére is. A mennyiben pedig minden érzék köré
ben a némikép mennyiségbeli viszonyoknak észrevétele mellett 
æsthetikai megítélés is szerepel, a gyakorlás nagyobbrészt aman
nak pontosságát fogja czélba venni, mert inkább elérhető és köny- 
nyebben is ellenőrizhető. Épúgy előnyösebb természeti tárgyakon 
és állandó viszonyok megítélésében gyakorlani a növendék meg- 
külömböztető képességét, semmint mesterséges összeállítások föl
ismerésében.

9. Érdekben nyer az érzések művelése és hatályosságban, ha 
összekötjük a kéz ügyességének és a beszélő szervek képességének 
fejlesztésével, kölcsönös szolgálatba ejtve így az érzéki észrevétel 
finomságát és az alakító, kifejező mozgások pontosságát. Kézműves
ség és beszéd: ezek emberi művelődésünk alapjai; gyakorlásuk azért 
szoros kapcsolatban áll a nevelés egyéb, erkölcsi feladataival. Csak 
ha a gyermek czélszerű sokoldalúsággal megismerkedik a kézimunka 
külömböző nemeivel ; ha megtanul kellőképen elbánni a főbb szer
számokkal : nyilvánulhat megfelelő határozottsággal testi rátermett
ségének sajátossága ; s ámbár ezután hajlandóságát követve vagy 
körülményeitől elhatározódva csakis egy irányban folytathatja 
tevékenységét, megmarad a megelőző gyakorlásból az a nagy tár
sadalmi felsőbbsége, hogy a munkásság egyéb módjait is méltatni 
tudja és fogja. Másrészt a beszéd tisztasága és gyakorlottsága, 
avval a képességgel párosulva, hogy hangban érvényre tudja ju t
tatni az érzés árnyalatait, nemcsak szép emberi tulajdonság, ha
nem szabad államokban közéleti szükségnek tekinthető. Külömben 
kéz és szó ügyessége oly lényeges kellék a tanulmányok majdnem 
mindenik ágában, hogy az oktatás sem teljesítheti feladatát segít
ségük nélkül. Kézi munkának és szavalásnak (e név alá foglalva a 
szép beszéd minden módját, sőt az egyszerű éneket is) e szerint 
eleitől fogva mindvégig jelentékeny szerepök van a nevelés eszkö
zei közt ; czélszerű berendezésűk pedig főképen arra fog súlyt 
vetni, hogy mennél nyilvánvalóbban fűződhessenek az erkölcsi 
nevelés fejlődéséhez és az oktatás haladásához.

Már korán alkalmazhatók játszi foglalkozás alakjában ; a leg
újabb idők érdeme, hogy ily módon a kisdednevelés terén meg is 
honosodtak. (Fröbel.). Majd rendszeresebben űzve, mint hasznos, 
de mindig szabad munkásság vagy a házi és társas élet, család és 
iskola némely szükségleteivel hozhatók kapcsolatba vagy az egyes

10*
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tanulmányokat fogják kísérhetni, a kézimunka főleg a természeti 
és mathematikai tanításban lelvén alapot a folytonos gyakorlásra, a 
szavalás, szép olvasás és szabad szónoklat pedig leginkább a történeti 
és irodalmi oktatásban. Végre a felserdült kor, még pályaválasztás 
után is, az épülés és üdülés nemes módjainak fogja tekinthetni.

10. Bárminemű ügyesség megszerzése egészen azon a képes
ségen alapul, hogy minden mozgást, melyre szervezetünk alkal
mas, utánozni tudunk, a nélkül, hogy a végzésére szolgáló izmok
ról és csontokról tudomásunk is volna ; továbbá azon a szervezeti 
sajátosságon, hogy minden mozgás sikeres ismétlése fokozatosan 
megkönnyíti szándékos végrehajtását. A testi gyakorlatoknak tehát 
legelőbb is a bemutatott példa pontos megfigyelésével kell az u tán
zás sikerét biztosítani, nem ugyan előleges szóbeli magyarázattal 
irányozva a figyelmet, hanem mennél szorgosabb, a mozgás rész
leteit is világosan feltüntető végrehajtással. Azonban a tudatos 
gyakorlás megkívánja mindenesetre, hogy maga a növendék, mi
előtt a példát utánozza, röviden szóval is számot adjon róla, mit 
látott s mit kell utánoznia. A hol a számadás többszöri bemutatás 
után is hiányos, legczélszerübb segítséggel hajtatni végre a moz
gást, hogy ennek érzete szolgáljon a látott példa megvilágítására. 
Nem kevesebb pontosságot követel aztán a végrehajtás módjának 
ellenőrzése, nehogy valamely hibás mozdulat ép ismétlés által 
szokottá váljék. Összetettebb mozgások azért előbb egyszerűbb ele
meikben gyakorlandók és lassú fokozatban kapcsolandók együvé ; 
még pedig úgy, hogy maga a növendék világosan áttekinthesse a 
kapcsolat sorrendjét. Általában kellő tudomásával kell bírnia a fel
merülő nehézségeknek és legyőzésök megfelelő módjának. Magára 
az ismétlés tartamára nincs általános mérték ; de szigorúan figye
lembe veendő, hogy fáradság mindig akadályozza a jó sikerű 
végrehajtást és kimerülés nem gyarapítja, hanem tetemesen csök
kenti a fejlődő erőt.

Egyébként magaviselet dolgában, a mennyire szükséges, hogy 
jó kedv és szabad élénkség legyen az uralkodó hangulat a gyakor
latok folyama alatt, annyira fontos, hogy kárára ne váljék a meg
feszült erőkifejtésnek és testedző szigorúságnak. Semmi sem ártal
masabb testgyakorlásban a haladásra nézve a közömbös, hanyag 
végrehajtásnál. X. Y.
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AZ IPAROSOK KÉPZÉSE A KÖZOKTATÁS 

KERETÉBEN.*

Iparosaink tömeges és szakszerű iskoláztatása újabb keletű. 
Míg régente a szakszerű képzéssel csak a mesterek és kivételképen 
a vasárnapi rajziskolák foglalkoztak, ez időszerént részint a fenn
álló törvények, részint a kormányrendeletek nyomán keletkezett 
nyilvános tanintézetek és tanműhelyek vannak arra hívatva, hogy 
az iparűzönél szerzett szakismereteket kiegészítsék vagy azokat kizá
rólag maguk nyújtsák, s e mellett az általános műveltség bizo
nyos fokának elérésére képesítsék tanulóikat.

Az iparosok képzésében három fokozatot külömböztethe- 
tünk meg.

Az alsó-fokon az inasok nyernek oktatást, a közép-fokon a 
legények, a felső-fokon a mesterek és művezetők.

Fejlettebb államaink, adminisztratív szempontból, az iparosok 
oktatását különböző módon eszközük, a mennyiben az oktatási 
eljárás intézése részint a cultus-, részint a belügy-, részint az 
iparminiszteriumok hatáskörébe van utalva.

Felette tanulságosak azok az érvelések, a melyekkel e beosz
tások indokolva vannak. Az idő rövidsége nem engedi, hogy ezeket 
ezúttal behatóan méltassam. Előadásom ugyanis egy nagyobb 
tanulmányomnak csak bevezető részét képezi, a melyben a hazai, 
alsó-fokú iparoktatás fontosságára, annak hiányaira és a megszün
tetésükhöz megkivántató eszközök felsorolására kívánok kiter
jeszkedni.

** *

Nálunk az iparosok képzése a közoktatás keretébe van be
illesztve. Azok, a kik ezt ellenzik, azt főleg az iskolák czéljával 
motiválják. Igaz, hogy még Ziller is az ipariskolákat olyanoknak 
tünteti fel, a melyek a kultuszminiszter ressortjához nem tartoz
hatnak. Okot erre az szolgáltat, hogy az iparosiskolák szerinte 
tisztán szakiskola számba mennek, s azokban nem a nevelő

* Felolvasta a szerző a Magyar Paedagogiai Társaságnak f. é. febr. 
hó 27 - kén tartott rendes havi ülésén.
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oktatás, hanem a szaktanítás érvényesül.* Ha tisztán gyakorlati 
szempontok vezetnének e kérdés elbírálásánál, őszintén megvallva 
az igazat, ezúttal igénytelen és épen nem mértékadó véleményem 
oda irányulna, hogy ipariskoláinkat a közoktatás keretéből az ipari 
szakmába illeszszük. Mert nálunk, fájdalom, épen a közoktatási 
tárcza dotálása még mindig oly módon történik, hogy abból szá
mos fontos intézménynek kellő anyagi támogatása alig eszközöl
hető. De hát vigaszul szolgálhat annak tudata, hogy így van ez, 
noha nem helyesen, más államokban is, a hol az ipariskolákat, 
mihelyt rendszeres felállításuk megtörtént, berendezésük befejez
tetett, működésük pedig tervszerű irányba tereltetett, a közoktatás 
vezetői a szakminisztériumoknak engedték át. Példa reá Porosz- 
ország.** Feladatomnak azonban épenséggel nem tekinthetem azt, 
hogy anyagi és nem pædagogiai okok felsorolásával mutassam ki a 
mostani szervezet jogosultságát.

Az iparosok képzése körül követett eljárás elbírálásánál 
nem csak a szakszerűség, hanem az ethikai szempont is mérték
adó.*** Iparosaink ugyanis képeztetésük alsófokán főleg csak a
6. osztályú elemi iskolát végezték el, s mestereiknél házi fegyelem 
alatt állanak és így az, hogy a nevelői befolyással szemben akara
tuk elhatározása, benső kialakításuk már bevégzettnek tekinthető, 
nem lehet mértékadó. E mellett szól az ipartanonczok oktatása 
körül szerzett az az általános tapasztalat, hogy az oktatás nemcsak 
rendtartással, de fegyelmezéssel is hathat az iparos tanulókra. 
A társadalom minden egyes tagjának feladatát ugyan is nem csak 
az képezheti, hogy a közéletben boldoguljon, hanem kötelessége 
közrehatni, hogy embertársai boldogulását tőle telhetőleg előmoz
dítsa. f Míg tehát minden embernek képzését akként kell intézni, 
hogy szerzett ismereteivel önfentartását eszközölhesse, addig 
azoktól a feltételektől sem tekinthetünk el, a melyeknek ismerete 
nélkül az egyénnek a társadalommal való jó viszonya meg sem 
alkotható, nem hogy fönntartható lenne. A magasabb szak
intézetek az egyénnek arra valóságát csakis szakképzettség által

* Ziller: Grundlegung zur Lehre v. erzieh. Unterricht. (64.) 14., 36., 
45., 55. lap.

** K. Lüders : Denkschriften über gewerhl. Fach- und Fortbildungs
schulen in Preussen. (91.)

*** Ziller i. n. 36. 1.
f  Ziller: Ethik. 185. 1.



kívánják biztosítani. Az általános műveltség nyújtására tehát más 
intézkedések vannak hivatva. De a szakoktatás az alsófokon az 
általános, erkölcsileg képző eljárást a tanítás intézésében nem nél
külözheti, mert tanulói a népiskolákban e tekintetben oly kismérvű 
ismeretekre tesznek szert, melyek már az idő rövidsége miatt is, 
kiegészítést igényelnek. (Festschrift d. f. Werderschen Gewerbschule. 
1874.) E nélkül az önzés lép előtérbe s vele társadalmi ferde törek
véseinknek egyike érvényesül. Kell tellát, hogy maga a tanítás 
terve akként legyen megállapítva, hogy az az ethikai momentu
mokra tekintettel legyen s a tanítás intézése nevelői befolyását 
tervszerűen eszközölje.*

Mi nem tagadjuk,— így olvassuk egy német szaklapban — bőgj" 
a correct és tiszta rajzolás, az ízlésre valló mintázás, az arithmetical 
és geometriai feladványok megfejtése a jellemképzésnek mind meg 
annyi adalékát képezik. De mindezt iparostanonczaink érdekében 
elegendőnek nem tartjuk. Meid ezek hivatása nem csak az, hogy 
ügyesen dolgozó kézművesek legyenek egykor, hanem e mellett 
legyenek önálló, jellemes polgárai az országnak. Ennek eléré
séhez a szakképzés egymagában nem elegendő. Ezért szükségesnek 
tartjuk, hogy nemzeti irodalmunk remekírói nyomán a szép és 
nemes iránti érdeklődés, az ember- és hazaszeretet iránti lelkese
dés ; társadalmi viszonyaink méltatása kapcsán pedig a polgári 
erények megkedveltetése és gyakorlása ne csak dióhéjba szorított 
előadások vagy olvasmányok nyomán gyakoroltassanak ! Ezekre épen 
az iparostanonczoknak van nagy szükségük, mint a kik felette ko
rán hagyják el a szülői házat és nélkülözik a szerető anyai szív 
nivelláló hatását küzdelmeikben. A leendő iparűzőnek tudnia kell 
azt, hogy a társadalom kívánalmainak teljesítése minő hasznot 
hajt az egész emberiségnek. A vagyonszerzés megértése, annak az 
egyesekre és az államra való hatása, a tőkének és munkának egy
máshoz való egészséges viszonya, a létért való küzdés jogosultsága, 
mind megannyi fontos körülmény, mely egyrészt a légvárak épí
tését fogja megakadályozni, másrészt mélyen befogja vésni a költő 
örökké igaz szavát : Itt élned, halnod kell ! E szép feladat 
megoldásában közrehathatnak a tanítók helyes rendtartással, terv
szerű és a tanulók gondolatkörének és érzelmeinek megfelelő 
fegyelmezéssel, s a mi a fő, az olvasó könyveknek e czélra való
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. * Ziller : Erz. Unt. 37. 1.
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felhasználásával.* A nevelés tehát az alsó-fokú iparoktatásban is 
részt követelhet magának. Mert míg az ipariskolákban nyert szak
ismeretek az életrevalóságot vannak hivatva a tanulókban kialakí
tani, addig erkölcsi érzületük megszilárdulása oly tökét nyújt nékik, 
a mely az élet válságos perczeiben az ismeretes tartalék-alapot 
fogja képezni. A szakképzés munkája sokkal könnyebb. A nevelési 
eljárás iparosainknál, az adott viszonyok folytán, sok akadálylyal 
kénytelen küzdeni, czéljának elérése azonban kétségbe még sem 
vonható.

A kézművesek foglalkozása mintegy conditio sine quanon- 
nak tünteti fel az iskolai nevelést. «Az iparűzés sikerének alapfel
tételei között ugyan is ott szerepelnek a pontosság és rendszeretet, 
a lelkiismeretesség és megbízhatóság, az önuralom és lelki jelenlét, 
a feltaláló képesség, a becsületérzés és az önérzet. Mindezekhez a 
jó tulajdonságokhoz az alapot a szülőiház adja meg szoktatás- és 
példaadással, az oktatás csak buzdítás- és méltatással, valamint 
megfelelő fegyelmezéssel járulhat ezek megszilárdításához. A köte- 
leségérzet és követelményeinek teljesítése domináljon e tekintet
ben. Mert az életben ez ép oly nagy szerepet játszik, mint az isko
lában.

A tanítók példaadása e tekintetben rendkívüli hatással van.. 
A saját kötelességeit odaadóan és pontosan teljesítő oktató eljárásá
nak közvetlenségével az ifjak érzületében a legmélyebb nyomokat 
hagyja. Ehhez fűződnek az iparosok köréből merített életrajzok, 
jellemzések a maguk egyszerűségében.

A pontosságra azzal szoktathatjuk tanulóinkat, ha erre az 
iskolában való megjelenésnél és a feladatok elkészítésénél ügye
lünk. A rendszeretet gyakorlása a külső megjelenésben, az iskolai 
segédeszközök használásában és gondozásában érvényesülhet. A lel
kiismeretesség és megbízhatóság a tanítóknak nyújtandó segédkezés- 
nél, az életrevalóság a feleleteknél, az önérzet pedig a nyilvános gyűj
temények közös megtekintésénél gyakorolható.»** Ezek az intéz
kedések érvényesülnek mostanában is, de sokszor nem az általuk 
elérhető erkölcsi tekintetekre, hanem tisztán a rendtartásra való' 
czélzattal.

Az oktatás erkölcsi jelentőségét már érintettem.

* C. Lahner : Zeitschrift für gewerbl. Unterricht. V. (91) 254. 1.
** Haymerle : Supplement z. gewerbl. Unterrichtswesen. VIII. 25 L
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A tanítás tárgyai tehát általános jellegűek, a mennyiben a 
tanulók erkölcsi, értelmi és testi kiképzésénél okvetlenül szüksé
gesek és a szakszerű tanulmányokban őket meg nem akadályoz
zák ; a szorosan vett szaktárgyak azokat az elméleti ismereteket 
vannak hivatva közvetíteni, a melyek a gyakorlati eljárás sike
ressé tételét előmozdíthatják. Az alsó-fokú iparos iskolákban tehát 
az általános, erkölcsi képzéssel kapcsolatos a szakszerű oktatás.

Ezek az alapelvek voltak mi nálunk is mértékadók, a mikor 
az erre vonatkozó tantervek kiadattak.

Az 1884. évi s most is érvényben levő szervezet és tanterv 
szerint az iparos tanulók iskoláztatása akként intézendő, hogy azok 
a tanulók, a kik az elemi iskolákban vagy semmit, vagy igen ke
veset tanultak, szakszerű oktatásukra előkészíttessenek az írás, 
olvasás, számvetés és rajzolás elemeibe való bevezetéssel heti 
hét órában.

Azok a tanulók, a kik az első készítő osztályt vagy a nép
iskolai egész tanfolyamot sikerrel elvégezték, a szorosabban vett 
iparos tanulók három éves tanfolyamába léphetnek. Ezekben a 
közismeretek tantárgyai heti 4 órán, a rajzolás pedig 3 órán tanít
tatnak.* A fővárosi szabályzat ettől annyiban tér el, hogy a taní
tási idő hetenként 10 órában van megállapítva, melyből a rajzra 
heti 4—4 óra esik. Az oktatás czéljáról pedig ki van még emelve 
az is, hogy ennek feladatához tartozik a tanulókat annyira kiké
pezni az iparűzéséhez szükséges elméleti rajz- és mintázásbeli 
ismeretekben, hogy az iparosok számára a fővárosban fennálló 
magasabb iskolákat sikerrel látogathassák.**

A tanítás terve szerint az oktatás osztályonként eszközöltetik, 
úgy nevezett tömeges tanítással. A tanulók mesterségük szerint 
elkülönítve és csoportosítva nincsenek és így sem a rajznál, sem a 
közismereteknél az egyes munkanemekre a tanítók különösen 
tekintettel nem lehetnek. Arra, hogy az egyenlő előtanulmányokkal 
(pl. polg. isk.) belépők is ezeknek megfelelő osztályokba soroltassa
nak, a lehetőség szintén nincsen megadva.

Ki kell még emelnem azt, hogy azok számára, a kik az alsó
fokú iparos iskolát bevégezték és segédi minősítést nyertek, a szak
szerűség szempontjából rajziskolák felállítását a fenti miniszteri

* Az iparos tanulók iskolai szervezete. Kiadatott 1884%
** A főv. iparoktatás szervezete.
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szervezet szükségesnek vélte és a tantervet az építő iparosok, az 
asztalosok és esztergályosok, az építő és műlakatosok, bádogosok 
és rézművesek, gépészek, arany- és ezüstmüvesek, valamint a kár
pitosok számára meg is állapította.

Míg az alsó-fokú ipariskolába való járásra az ipartörvény 
minden ipartanonczot, — a meddig tanítási viszonya tart, ■— kötelez, 
addig a segédeket ettől a kötelezettségtől felmenti. Miután a segé
dek számára szervezendő tanfolyamok felállítására a községek, 
mint iskola fentartók nem kötelezhetők, nem csodálkozhatni azon, 
hogy ily nemű új iskolák nem szerveztetnek, sőt a már létezett 
tanfolyamok is megszűntek s ha vannak ilyenek, azok, a főváros 
kivételével, főleg egyletek által tartatnak fenn.

Miután pedig ezek a tanfolyamok, még ha szerveztetnének 
is ilyenek, leginkább a szakszerű ismeretek terjesztésére vannak 
hivatva, iparosaink eddigelé az általános, emberi műveltség meg
erősítésére és fokozására csak azokat az eszközöket vehették 
igénybe, a melyeket a hírlapirodalom meg az egyleti élet nyújtottak.

Kultur-szempontból fontos volt tehát a kereskedelmi minisz
ternek az a legújabb intézkedése, hogy a vasárnapi munkaszúnet 
általánossá tételével kapcsolatosan megadta a lehetőséget arra, 
hogy iparos segédeink az üdülésre igénybe vehető szabad idejük 
egy csekély részét önművelődésük előmozdítására értékesíthessék. 
Az erre vonatkozó kísérlet egyelőre a fővárosra szorítkozik és azt 
czélozza, hogy iparüzőink a legújabb vívmányokról szakszerüleg, 
esetről-esetre felvilágosítást nyerhessenek, másrészt nemzeti irodal
munk classicus íróit, történelmünknek az alkotmány szempontjá
ból is fontosabb mozzanatait, közgazdaságunk kiemelkedő ténye
zőt, gondolatkörüknek megfelelő módon, oly tanárok fejtegessék, 
a kik tudományos képzettségük és előadói képességük folytán erre 
hivatottak.

** *

A közoktatás keretébe eddigelé főleg az alsó-fokú iparoktatás 
van szilárdan beillesztve, míg a felsőbb e nemű tanítás rendeltetésé
nek megfelelően szakszerű jelleget ölt s az általános képzéstől, a 
közismeretek közlésétől eltekint, a mennyiben a szaktárgyak mellett 
csak a magyar nyelvre fektet súlyt. (L. A fővárosi iparrajz iskola 
szervezete. -— A budapesti állami közép ipariskola rendes és rend
kívüli tanfolyamainak tanterve.)
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A kérdés, a mely eldöntendő, az, hogy az iparosok képzése, 
a mi képen az a közoktatás keretébe be van illesztve, helyesen 
eszközöltetik-e és ha nem, minő intézkedésekkel lehet az esetleges 
hiányokat megszüntetni ?

Nézetem szerint a közoktatás keretébe illesztett iparoktatás
nál számos hiány constatálliató, a mennyiben: 1. a tanterv nem 
reflektál az alsó-fokon képzést nyerő iparostanonczok előképzett
ségeinek minőségére és csak az elemi népiskolát bevégzett tanu
lókhoz szabja a tanítás czélját; 2. nem csoportosítja már a 
tanítás alsó fokán is a tanulókat az általuk választott mesterségek 
szerint ; 3. a közismeretekre kevés időt fordít ; 4. a tanítás me
netében nem állít fel tagozatokat, cursusokat és mereven ragasz
kodik az osztályrendszerhez; 5. nem rendelkezik kellő szak
tanárokkal, azok együttes működését és órtekezleti összejöveteleit 
nem biztosítja ; 6. kellő számú taneszközökkel sem rendelkezik és 
végül 7. az iskolák szakszerű ellenőrzését intensive nem gyako
rolhatja.

Mielőtt ezekre vonatkozó fejtegetéseimet megkezdeném, még 
egy kijelentést kell tennem.

Hivatalos állásomból kifolyólag felszólalásaimnak kettős jelen
tőség tulajdonítható, a mennyiben azok, általános jellegük mellett 
a felügyeletem alatt álló tanitézetekre is vonatkoztathatók. Min
den félreértés és félremagyarázás kikerülése végett egyszer s min
denkorra ki kell jelentenem, hogy felszólalásaim a közvetlen fel
ügyeletem alatti tanintézetekre csak akkor vonatkoztathatók, ha 
azok az illetékes hatóság, a közigazgatási bizottság előtt történnek, 
különben pedig azok elbírálásánál társaságunk alapszabályainak
2. §-a mértékadó, mely szerint feladatunk a hazai közoktatásügy 
egész körében felmerülő pædagogiai elveknek népszerűsítése és 
terjesztése.

*
*  *

1. Ipar-tanoncziskoláink tanterve nem reflektál az alsó fokon 
képzést nyerő tanulók előképzettségeinek minőségére, a mennyi
ben csak az elemi népiskolákat bevégzett tanulókhoz szabja a 
tanítás czélját és csak arról gondoskodik, hogy azoknak a tanulók
nak, a kik még az elemi ismereteket sem sajátították el, adassék 
meg a lehetőség az előkészítő osztályban arra, hogy ezen ismeret
beli hiányaikat pótolhassák.
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Pedig közoktatásunk extensiv fejlődésével fokozatosan emel
kedik azoknak a tanulóknak száma, a kik a közép- vagy polgári
iskola egyik-másik osztályának bevégzése után lépnek az iparos 
pályára. Ezekről a tanulókról akként van gondoskodva, hogy a 
közismereteknek tanulása alól esetről-esetre felmentést nyernek és 
csak a rajz tanulására köteleztetnek. Pedig itt nem a felmentésnek, 
hanem a továbbképzésnek volna és van jogosultsága.

Az elemi népiskola feladata ugyan is nem lehet más, mint a 
tanulót az emberi művelődés oly nemű magaslatára felvezetni, 
hogy az elméleti és gyakorlati tökéletességnek azt a fokát elér
hesse, mely őt társadalmi és egyéni hivatásának betöltésére képe
sítse.* Az elemi oktatás csak a minimumát nyújthatja az emberi 
művelődésnek, a mennyiben tanulóit, azoknak anyagi viszonyainál 
fogva, mihamarább abba a helyzetbe kell juttatnia, hogy fentartá- 
sukat eszközölhessék.** A népiskola ily értelemben nevelő intézet 
ugyan, de mivel a nevelés munkáját kénytelen lehetőleg gyorsan 
befejezni és tanulóit arra képesíteni, hogy azok az iskola küszöbét 
átlépvén, magukat az élet különböző viszonyaiba bele találhassák, 
a gyakorlati ügyességek elsajátításától el nem tekinthet. Míg teljes 
készséggel elismerjük azt, hogy az elemi oktatás nem tekintheti 
magát bizonyos életpályára, foglalkozásra való előkészítő iskolá
nak és ezzel azt sem ismerhetjük el, hogy abban a tudományos 
műveltség oly alapját kellene lerakni, hogy a közép iskola erre 
épületét felemelhesse : addig attól a követelménytől, hogy az okta
tásnak ezen a fokán a gyakorlati életben való boldogulás egyik 
föltételének meg ne feleljen és a kézi és szellemi ügyességnek gya
korlati elsajátítására nagy súlyt ne fektessen, el nem tekinthetünk. 
Míg paedagogusaink e tekintetben a discussiók árjában úsznak és 
fejtegetéseik pro és contra még ez idő szerint is gazdagítják az 
irodalmat, míg egyes államokban e tekintetben a gyakorlati meg
oldásra kísérletek történtek, addig Francziaország, iparosainak kép
zésére való tekinteteknél fogva, törvényhozási úton oldotta meg a 
vitás kérdést, a mennyiben a kézimunka oktatást elemi taninté
zeteiben 1882. óta kötelezővé tette. Azt, hogy ezzel kapcsolatosan 
az alsó-fokú ipariskolában is meg van honosítva a kézimunka, 
felemlíteni talán fölösleges. Történt pedig e rendelkezés azért,

* Ziller : Jahrbuch 118 1.
** Ziller: Vorlesungen 120 1.
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mert míg kétségtelen az, hogy a szakszerű képzés sikerének egyik 
alapfeltétele az elemi oktatás által nyújtandó elméleti képzés, 
addig bizonyos az is, hogy e mellett a gyakorlati foglalkozások 
ügyessé teszik az iparűzés munkálataira a tanulókat. Igaz, hogy 
iparosaink tanulóik ugyesítését szakszerű foglalkozásaikkal elő
mozdítják, de igaz az is, hogy azt a kellő időben elsajátított fogá
sok nagyban elősegítik.*

Iparosainknak az alsó-fokon való képzése tehát intensivebben 
volna eszközölhető, ha a népiskolában a kézi ügyesség gyakorlása 
is cultiváltatnék. Ámde miután ezt sem kormány, sem más ható
sági rendelkezések nem követelik, bizonyos, hogy egyelőre meg 
kell elégednünk az elemi képzés mostani módjával. Azt azonban 
fejlettebb iparviszonyainknál fogva sem lehet tovább tűrni, hogy a 
tanoncz-viszonvban levő és magasabb képzettséggel biró tanulók 
köz- és szakismeretei az eddigi eljárás mellett ne bővíttessenek és 
ők a magasabb általános és szakszerű műveltség birtokába ne jus
sanak. Kiemelem még egyszer, hogy azokat a tanulókat értem, 
a kik mestereik mellett sajátítják el az általuk választott ipar üzésé- 
hez szükséges gyakorlati ismereteket.

A porosz tanügyi adminisztráczió erre nagy gondot fordít. 
A berlini iparos tanoncziskolák azért alsó- és felső jellegűek. Azok, 
a melyekbe az elemi iskolai ismeretekkel lépnek a tanulók, tan- 
czéljuk elérésében a mi alsó-fokú tanoncziskoláinkkal egyenlők 
{Fortbildungsschule), de már azok (Fortbildungsanstalten), a me
lyekbe a középiskolai műveltséget elérni törekvők vétetnek fel, 
magasabb őzéit tűznek ki. Míg az előbbiek a népiskolák, addig az 
utóbbiak a középiskolák mellett állíttatnak fel. Tantervűkben 
és a tanítási heti óraszámban is lényegesen különböznek egy
mástól.**

A felhozottak alapján indokoltnak tartom tehát azt, hogy a 
magasabb előtanulmányokkal, illetőleg képzettséggel biró iparos
tanulók számára a tanonez-iskola tanterve módosíttassék és így az 
iskola alsó- és felső-fokúvá tagoltassék.***

2. Ipariskolai szervezetünk nem gondoskodik arról, hogy a

* Csengery A.: A magyar közokt. és közmivelődés némely főbb kér
déséről 110.

** Grundsätze für die Verwaltung des Fortbildungs-Schulwesens der 
Stadt Berlin 87.

*** Uebersicht über des Fortbildungs-Schulwesen der Stadt Berlin 91.
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tanulók a közismeretek egyes részeinek, valamint a rajz tanitásánál 
foglalkozásuk szerint csoportosítva s képzettségük szerint tagolva 
nyerjenek oktatást.

Ezen a hiányon a tanoncziskolának revisió alatt álló szer
vezete segíteni fog, a mennyiben a tanulóknak ily nemű csoporto
sítására figyelemmel van és azért csak annyit jegyzek meg, hogy 
különösen a német e nemű iskolák még az előkészítőben is nagy 
gondot fordítanak arra, hogy a tanításnak gyakorlativá tétele czél- 
jából lehetőleg egyenlő foglalkozású iparostanonczok soroztassanak 
a megfelelő osztályokba, hogy ez által egyrészt egyforma tapasz
talatkörre támaszkodhassék az oktatás, másrészt azt az egyesek 
élethivatásának megfelelőleg tágíthassa.

3. A közismeretek terjesztésére kevés idővel rendelkezik tan
tervűnk és ezen a hiányon az új szervezet sem fog segíteni.

Heti egy-egy óra fordítható az olvasásra és az ahhoz fűzött 
reáloktatásra. A czél pedig nem kevesebb mint az, hogy a tanulók 
az értelmes és kellően hangsúlyozott olvasásban gyakoroltassanak, 
érzületük nemesíttessék, hazafias szellemük pedig ápoltassék. 
E mellett még szerezzenek hasznos ismereteket az ipari életből, a 
földrajz, történelem és alkotmány köréből, a technológia-, ter
mészettan- és egészségtanból. Ezt a czélt egy órával elérni nem 
lehet, pedig ebből ethikai szempontból is kipótolhatatlan kár 
háramlik leendő iparosainkra. Ezen a hajon csak óraszaporítás
sal lehet segíteni.

Az iparüzők igen sokszor részint hátramaradásból, részint 
szűkkeblűséghől és féltékenységből a szakukba vágó újabb vívmá
nyokat nem közük tanonczaikkal, a társadalmi rend megváltozta
tását erőszakosan elérni törekvő vezéregyének pedig álokoskodá
saikkal épen az ifjúságot keresik fel. Már e két gyakorlati érvvel is 
eléggé igazoltnak véljük a szükségét annak, hogy az e nemű isme
retek mélyítése és a helyes iparűzés, valamint a józan világnézlet 
alapfeltételeinek meghízható, eredményes ismertetése eszközöl
hető legyen. Az általános- és a szakműveltség egyaránt meg
kívánja ezen oktatás intensiv és extensiv fejlesztését és nem össze- 
szorítását.

4. Tantervűnk a tanítás menetében nem állít fel tagozatokat 
(cursus) és ragaszkodik az osztályrendszerhez.

Iparos tanulóink képzése nem intézhető akként, mint ezt az 
általános képzettségre való tekintettel akár az elemi, akár a pol
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gári iskolákban intézzük. Az ipari számvetésnél, az üzleti fogal
mazásnál, valamint a rajz-és reáloktatásnál köröket lehet alkotni, a 
mennyiben például az az olvasás gyakorlásában a tanuló huzamo
sabb ideig az első cursusban maradhat, addig más tantárgyban 
pl. a rajzban, fokról-fokra haladhat.

Ilyen eljárást négy heti cursusok alakjában követnek pl. 
Berlinben és Lipcsében szép eredménynyel. Tekintettel elemi isko
láink különböző fejlettségére s az azokból kikerülő tanulók értel
miségére, szerény nézetem szerint megfontolás tárgyává tehető a 
tananyag tagolása, mert ez egymással oly szervi kapcsolatban 
nincs, hogy az alsóbb tagozatok egyikében való megmaradás, a 
más szakban való magasabb haladást megnehezíteni. Fontos ez 
még azért, mert az ipariskolában az oktatás fényes sikert főleg 
akkor képes elérni, ha az lehetőleg indivualis jellegű. A cursusok 
adják meg erre a lehetőséget.

5. Jelentőségére nézve talán legfontosabb az, hogy alsó-fokú 
ipartanoncz iskoláink tanítói átlag ezekre a teendőikre szakszerűen 
elő nem készíttetnek, s az alkalmazottak eddigelé külön egyletet 
nem alakítottak, hogy részletesebb teendőik iránt közös megálla
podásra jussanak.

Ipariskoláink, mint említém, újabb keletűek. Tanerőik főleg 
a népoktatás köréből származnak. Bár elismerem, hogy a köz
ismeretek tanítására jogosultságot formálhatnak tanítóink, még 
sem hallgathatom el azt, hogy az iparoktatás sikerének egyik alap- 
feltétele abban található fel, hogy az ezt eszközlő tanítók ezen 
foglalkozásaikra előkészíttessenek. Ezen óhajtásomat talán már 
magával a tananyag minőségével is igazolhatom. Azonban legyen 
szabad még felemlítenem azt, hogy azokban az államokban, a 
melyekben az iparoktatás nagyobb lendületnek örvend, az ipar
tanítók szakszerű kiképzéséről gondoskodva van.

A revisió alatt álló szervezet is kiterjed erre a körülményre 
s ha az ipartamtói kvalifikáczió, menten minden túlzástól, körül 
lesz írva, s tanítóink részint külön tanfolyamok látogatásával, 
részint önszorgalmukkal a megfelelő képzettségre szert fognak 
tenni; ha közös teendőikre nézve szakszerű tanácskozásokat fog
nak életbe léptetni és folytatni : akkor iparoktatásunk még az 
alsó fokon is oly fejlettségnek fog örvendeni, melyből csak haszon 
fog háramlani az országra és iparosainkra egyaránt. A dilet- 
tantismus kora lejárt! A ki valaminek nem mestere, elrontója
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az annak. És ha azt a képesítést eddigelé nem sürgették mi- 
nálunk, az arra a sajátos fejlődésre vezethető vissza, a mely 
országunkban tapasztalható ; a mit Csengery Antal különben ta
lálóan ezekkel a szavakkal jellemzett : «Nálunk semmi sem megy 
a fejlődés rendes törvényei szerint. Másutt a forgalom, a kereske
dés maga, az állam terheltetése nélkül hozza létre a vasuta
kat; mi az állam költségén vagy biztosítása mellett építünk 
vasutakat, hogy lehetővé tegyük, hogy emeljük a forgalmat, a ke
reskedést. Másutt a közönség pártolása teremti, emeli az irodal
mat ; nekünk áldozatot kellett és kell hoznunk, hogy irodalmat 
hozzunk létre s közönséget teremtsünk az irodalomnak. Költsége
sebb, több nehézséggel járó útja a fejlődésnek, de kiáltó tények 
mutatják, hogy van eredménye. S ha máskép nem tudnak fejlődni, 
ne sajnáljuk az áldozatokat!» És e szavakat a közoktatásunk fejlő
désének előmozdításáért lángoló Csengery (Közokt. és közművelő
dés 138. 1.) akkor mondotta, a midőn a szakoktatás rendezéséről 
folytak a tanácskozások a közokt. minisztériumban. Tegyük hozzá, 
hogy nálunk előbb meg kellett teremteni az ipariskolákat és csak 
jóval később, most fogjuk megteremteni az ipartanítókat. Mert ha 
elismeréssel adózunk is azok iránt, a kik e pályára magukat saját 
szorgalmukból előkészítették és sikeresen működnek, nem hallgat
hatjuk el azt sem, hogy az alkalmazottak között találtatnak bőven 
olyanok is, a kik csak szakképzett egyének hiányában foglalnak he
lyet az ipartanítók soraiban. A legutolsó miniszteri jelentés szerint az 
1542 ipartanító közül volt keresk. képesítéssel 9, iparival 17 alkal
mazva, a többi általános képesítéssel, nem okleveles egyén 124 
volt alkalmazva.

Megvallom, szeretném felhasználni az alkalmat, hogy az 
ipartanítóknak fejlettebb államainkban való díjazásáról is megemlé
kezzem ; arról a törekvésről, mely az érdekeltek részéről nyilvánul. 
Mindenütt készséggel elismerik, hogy a rendkívüli időben történő 
jó tanítás megérdemli a kellő jutalmazást. S a midőn megállapítják 
a díjakat, egyúttal kiemelik azt is, hogy az kevés s azon kell lenni, 
hogy e díj emeltessék. Berlinben a tanítókat a közismeretek taní
tásáért óránként 3—5 márkával, az igazgatót pedig félévenként 
20 márkával díjazzák s e mellett az igazgatói teendőkért is húz 
tiszteletdíjat, úgy, hogy átlag 400—1600 márkát kap összesen. De 
ezt a fizetést, a mint mondom, keveslik és egyes kiválóbb tanárokkal 
külön szerződnek. De nem folytatom. Felette kedvezőtlennek tűn
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nék fel helyzetünk ! Itt is, mint ott, az alsó-fokú iparoktatás jövő
jének fejlődése pénzkérdés.*

6. A kellő számú tan- és segédeszközök hiányos voltával ez 
úttal bővebben nem foglalkozom, noha e kérdés megérdemli, hogy 
kellően mérlegeltessék. Minden újabbi iskola keletkezésénél a tan
szerek hiányos volta képezi a haladás egyik akadályát, körültekintő 
eljárással, a hivatott szakközegek hozzájárulásával e hiány is meg
szüntethető. Épen ezért kívánatos, hogy szakköreink e kérdés 
tanulmányozását és megoldását sürgős teendőik egyikének elis
merjék.

7. Szervezetünknek talán legnagyobb hiánya az alsófokú 
ipariskolák felett gyakorolt eddigi felügyelet. Ez idő szerint alsó
fokú ipariskoláink felett az állami főfelügyeletet a közoktatási 
minisztérium, a tanfelügyelők és két ipari főfelügyelő, a keresk. 
miniszter pedig külön biztosok által gyakoroltatja. A helyi fel
ügyelet az iparbizottságokra van ruházva, a melyekben kiválólag 
miveit és értelmes iparosok foglalnak helye, a tanügy munká
saival vagy ahhoz értő férfiakkal.

A szakszerűség szempontjából e felügyeletet hiányosnak kell 
jeleznem. Míg administrativ és közoktatási szempontból a tanfel
ügyelők vannak valóban hivatva az alsó-fokú ipariskolák fejlesz
tésében közrehatni (pl. Berlin), addig az ipari tekintetek meg 
kívánják, hogy a szakférfiaknak befolyása akként biztosíttassék, 
hogy az egyes iskolák eredményének felülvizsgálásai felváltva a 
rajz- meg az ipari szakban, alaposan jártas egyének által eszközöl
tessenek, a kik egyrészt ismerik azokat a változásokat, a melyek
nek idők folytán esetről-esetre az egyes iparágak űzése alá vannak 
vetve, másrészt ismerik azokat az eszközöket és intézkedéseket, 
melyekkel a változások káros hatását kikerülni és azokat értéke
síteni lehetséges. Ily nemű felügyelet teszi csak lehetségessé, hogy 
ft közoktatás keretében az iparosok képzése helyesen eszközölhető 
legyen.

*
*  *

A szorosan vett ipariskolákkal, a melyeknél kizárólag a szak
irány érvényesül, mely általános miveltséget nem nyújt és tisztán 
bizonyos ipar űzésére képesít, nem foglalkozom, mert ezeknél a

* Lüders: i. m. 78.
M agyar P edagógia. I ,  3. 11
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nevelői befolyás megszűnik. A kereskedelmi miniszternek azon üd
vös kezdeményezésétől azonban, hogy iparos segédeinknek önkép
zésökre a kellő alkalom megadassák, el nem tekinthetek, mert az 
ezek szolgálatába szegődő előadások- és tanításoknak ethikai jelen
tőséget tulajdonítok, ha azok tervszerűsége biztosíttatik.

Iparosaink gondolatkörének kialakításában ezek a népszerű 
előadások döntő befolyást azért gyakorolhatnak, mert jó érzelmek
nek lesznek ébresztői és a követendő példák méltatása nemes tet
tekre fog buzdításul szolgálni, szemben a véletlen, ötletszerű beha
tásokkal.

Ez az intézkedés különben megérdemli, hogy vele alkalmilag 
behatóbban foglalkozzunk.

Az iparoktatás minálunk még az átalakulás idejét éli. Szak- 
férfiainknak hálás szerepe ezért talán épen az lehet, hogy esetről- 
esetre egyengessék a helyes fejlődés útját és rámutassanak azokra 
a törvényekre és intézkedésekre, a melyek e tekintetben mérték
adók. Az általam felvetett kérdésekkel én is ehhez kívántam adalé
kot nyújtani. Verédy Károly.

COMENIUS SCHOLA PANSOPHICÁJA ÉS AZ 
EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA.

1. A közoktatásügyi minisztériumban serényen foly a szakta
nácskozás az egységes középiskola tárgyában. Az ország minden 
részéből, a szakkörök minden rétegéből, kellő körültekintéssel van 
egybeállitva a tanácskozmány. S mégis a közönség nyugtalan
kodik. A tanügy iránt legélénkebben érdeklődő «Egyetértés» öröm
mel üdvözli az egységes középiskola nevének egyhangú elfogadá
sát ; de aggódik a további fejlemények iránt. Vájjon abból a chao- 
ticus vélemény-különbségből, mely a puszta néven kívül minden 
egyéb iránt uralkodik, állhat-e elő eszméken alapuló, állandó élet- 
tartalommal bíró intézmény ? Mert a miniszteri enquéten az egy
séges középiskolának csak a neve fölött jött létre egység ; de már a 
fölött nem állapodtak meg, hogy mi az eszmei tartalma annak az 
egységes középiskolának : vájjon a főiskolákra előkészítő iskola-e 
pusztán, vagy a nemzet középosztálya számára is nyújtja az egy
séges, magasabb míveltséget?



Sokan a minisztériumtól várnak ez iránt kész eszmét. Nincs 
igazuk. A minisztérium feladata a nemzeti szellem eszméit felis
merni, felölelni s a törvényhozás útján kellő alakba önteni. A nem
zeti szellem adja a materiale princípiumot, a minisztérium képezi 
a formale princípiumot.

De hát kész-e a nemzeti szellem az eszmével? A nemzet lel
kében forrongnak a vágyak, de az eszme csak alakulóban van ; a 
nemzet lelkében az egységes középiskola még csak név és sejtelem. 
Ott habzik a miniszter előtt a tanácskozmány tagjainak véleménye, 
mint a frissen fejt tej a zsojtárban. Lesz-e ojtó, mely a nemzeti 
közvélemény habzó tejét túróvá összeállítsa, melyből az egységes 
középiskola sajtja préselhető ?

A Gondviselés úgy akarta, hogy ép most indult meg a moz
galom egv férfiú eszméinek életre keltése körül, ki harmadfél száz 
évvel ezelőtt a régi és új humanitás vívódásai közepeit tudomá
nyos alapon kisérlé meg a nagy problémának megfejtését ; kinek esz
méi — ha megvalósulnak — hivatva lettek volna megelőzni a majd
nem háromszáz évre terjedő szakadást a humanismus és realismus, 
a középtársadalmi osztály «magasabb általános míveltséghez ju t
tatása» és «a felsőbb tudományos képzésre való előkészítés» között.

Értem Comeniust és az ő schola pansophicáját. Nézetem sze
rint Comeniusnak a középiskolára vonatkozó eszméje a legalkal
masabb ojtószer, hogy a nemzeti közvélemény habzó tejét meg- 
alvaszsza.

2. Comenius gondolataiból indúlunk ki.
A dolgokat — úgymond Comenius a Prodromus Pansophiae 

ez. munkája 68. 69 §-ban, úgy ismerjük meg a maguk valóságában, 
ha azokat előállásuk módja szerint ismerjük. Minden dolog pedig 
a maga eszméje szerint állott elő, t. i. azon bizonyos viszony sze
rint, mely által azzá lehetett, a mivé lett. Más szavakkal ez azt 
teszi, hogy mindent úgy kell felfognunk, mint saját lényegének, 
saját eszméjének megvalósulását; minden dolog igazolásához csak 
azon dolog eszméjéből vehetjük az érveket.

A schola pansophica lényegét is annak előállás módja szerint 
ismerhetjük meg legjobban.

Comenius a középiskolát két alakban fogalmazta. Először a 
Didactic,a Magna XXX. fejezetében ; aztán, 20 évvel később Pata
kon a Schola Pansophicá ban. Ez utóbbi az előbbinek fejleménye, 
tökéletesítése gyanánt tekinthető.

COMENIUS SCHOLA PANSOPHICÄJA ÉS AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA. 1 63
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A gyermekek nevelése — úgymond Comenius a Did. M. 
VD3. fejezetében — a szülők kötelessége. Mivel azonban az embe
rek nagy része — az élethivatásban való elfoglaltatása miatt — 
nem rendelkezik kellő idővél, sőt elegendő képességgel sem arra, 
bogy e természetes kötelességét maga teljesítse : tehát az ismere
tekben jártas és szigorú erkölcsű férfiakra bízták az ifjúság együt
tes, tömeges nevelését. Az ifjúság eme képzői iskolamestereknek, 
tanítóknak, professoroknak, az ő foglalatosságaik gyakorlására ren
deltetett helyiségek pedig iskolának, auditóriumoknak, collegiu- 
moknak, gymnasiumoknak, akadémiáknak neveztetnek. Az iskolák 
az emberségesség (humanitás) műhelyei, melyek az embert igazán 
emberré teszik ; t. i. a) eszes teremtménynyé, ki b) önmaga és 
egyéb teremtmények fölött uralkodik, c)  teremtőjében gyönyör
ködik. Comenius szerint tehát az iskola eszméjét így fogalmaz
hatjuk: az iskola oly helyiség, mely ben az ifjúság szakkép
zett s példás erkölcsű férfiak által tömegesen neveltetik embersé
ges életre.

3. Az iskolai nevelés a testi növekedés egész időszakát fel
öleli, egész a 24-ig életévig. Ekkor ér véget a test növekedése, 
ekkor áll be az önálló czélok követhetésének ideje. Ezen időszakon 
belül, a mintáz egyes korszakok külön jeléggel, úgy külön nevelési 
czéllal is birnak.

Első korszak (a fogak újulásának kezdetéig) a 6-ik évig tart ; 
ebben fejlődnek ki az érzékek (a figyelem); e korszak iskolája a 
kisded iskola (schola materna).

A második korszak (a fogak újulásának ideje a 6—12 életév 
között levő idő ; ebben fejlődnek ki a belső érzékek, érzéki képzelet, 
emlékezet E korszak iskolája a nemzeti népiskola (schola ver- 
nacula).

A harmadik időszak (aserdülés korszaka) tart a 12—18 évig; 
ekkor fejlődik ki az értelem, az Ítélőképesség. E korszak iskolája a 
gymnasium =  schola latina.

A negyedik korszak a kifejlett ifjúság korszaka 18—24 évig. 
E korszakban fejlődik ki az akarat (eszes akarat); iskolája az 
egyetem.

Ez iskolák nem az ismeretek tárgya, hanem azok köre és 
alakja tekintetében különböznek egymástól. Mindent kell' tanítani 
mindenikben, de az életkorokhoz mért fokozatossággal, hogy az 
előbbi fokozat a következőt előkészítse, annak alapjául szolgáljon.
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4. Comenius értelmében a gymnasium oly iskola, mely a 
12—18 éves ifjakat a sch. vernaculában nyert előképzettségük 
alapján az egyetemre előkészíti. Látjuk, hogy ez ugyanaz, a mit a 
mai gymnasium eszméjéről tartunk.

Comenius a gymnasium eme föladatát három idegen nyelven 
(latin, görög, héber) s a régi latin iskola hét szabad művészeten 
kívül a reálismeretek (természettudomány, geograpliia és történelem) 
tanítása által kívánja megvalósítani. Az élőnyelvek közül valame
lyik szomszéd nemzet nyelvét (a sch. vernacula felső osztályaiban) 
9—12 éves korban kívánja tanítani. A latin nyelvnek oly biztos 
ismeretét kívánja, mint az anyanyelvét ; ez csak úgy lehetséges, ha 
a sch. latina tannyelve (legalább a felső osztályokban) a latin nyelv. 
A nyelveket azonban nem mint a míveltség kiegészítő részét, ha
nem mint ismeretszerzés és ismeretközlés eszközét kivánja taní
tani Comenius.

Comenius iskolájának előnye a korabeli latin iskolák felett 
abban áll :

a)  hogy felveszi a reálismereteket ;
b) hogy a nyelveket alászállítja egyeduralmokból ;
c)  hogy lélektani alapon állapítja meg a középiskolai oktatás 

körét, idejét, alsó és felső határait;
d) organicus összefüggésbe hozza az iskola-rendszer többi 

tagozataival.
5. Comenius az iskola (gymnasium) föladatául a humanitási 

tűzi ki. A régiek ez elnevezés alatt a magasabb culturfokozathoz 
szükséges magasabb fokú ismereteket értették. A középkor első 
századaiban ily ismeret csak az ó-classicai irodalom fenmaradt 
kincseiből volt meríthető ; innen az ó-classicai nyelvek tanulását, 
mint azon míveltség tárházának ajtaját tekintették. Azonban az 
újkor felfedezései, a középkorban végbement nemzet-alakulások új 
eszmekört teremtettek, mely nem fért be az ó-korból örökölt 
humanitás fogalmába ; innen a régi humanitás fogalmát átvitték a 
tartalomról az alakra, az ókori gondolatkörről az ókori (classicus) 
nyelvekre ; a czélt helyettesítették az eszközökkel, a philosophiát a 
philologiával. Szóval a humanitás ókori fogalma formaivá lett. 
Der Spiritus ist weg, das Phlegma ist gehlieben.

A pædagogiai újítók e formálissá lett humanitást kívánták a 
reálismeretek által új tartalommal megtölteni. Comenius a sch. 
latiná^an szintén ez újítást vitte véghez; behozta az újkorszak
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eszmekörét, a reálismereteket, de megtartotta a latin nyelvet, mint 
a tudósok nyelvét, mely nem arra volt immár szolgálandó, hogy 
az ó-classicai Írókat tartalmukért tanulmányozzák, hanem hogy az 
új írók képesek legyenek gondolataikat e nyelven kifejezni, s a 
tudósok képesek legyenek ezeket megérteni. Comenius sch. lati- 
nája tehát csak az egyik lépés volt a humanitás megújításában. 
A másik lépés a sch. pansophiára esik.

6. A régi műveltség helyett, mely különféle szerzők müveiből 
összehordott darabokból állott s részleteiben egymással, egészében 
a keresztyén műveltséggel ellentétben volt, új keresztyén művelt
séget szerze Comenius, mely magába foglalta az újkor eszmekörét, 
kizárta a pogány classicusok babonáit s az ekként megállapított 
tartalmat anyanyelvű műveltséggé emelte. Ez anyanyelven szóló 
magasabb általános műveltségnek, ez újkori humanitásnak Come
nius pansophia nevet adott. Az újítás e második lépése kiegészí
tője volt a sch. latinában a humanitás újítása érdekében tett első 
lépésnek. Az új eszmekor már a sch. latina reálismereteiben adva 
volt, de a régi forma : a latin nyelv még ott megmaradt ; e burok
ból kelle kiszabadítani az új humanitás tartalmát.

Wenn die Glock’ soll auferstehen,
Muss die Form in Stücken gehen.

A sch. latinában az üres formát (a formálissá vált antik hu
manitást) töltötte meg Comenius új tartalommal (a reálismeretek
kel) ; a sch. pansophicában az új tartalmat (a modern humanitást) 
szabadította meg békájától (a latin nyelvtől).

A Pansophiae Prodromus és Pansophiae Dilucidatio ez. 
írások adják Comenius ide vonatkozó eszméit.

7. Az új humanitásnak új iskolára volt szüksége. Ez a 
Scholae Pansophicae Delineatio és Deliberatio ez. iratokban van 
körvonalozva.

Az iskolának a nevelés és oktatás kívüli feladatát C omenius 
ekként deducálja.

Hogy czélunkat, a boldogságot, elérhessük, helyesen kell 
cselekednünk; hogy cselekedeteink helyesek legyenek, kell hogy 
helyesen tudjuk megválasztani cselekedeteink eszközeit ; e végből 
pedig helyes, általános ismeretekre van szükségünk. A meglevő 
iskolák e czélból messze eltérnek, csak játszanak a tudományokkal, 
semmit sem tanúnak, a mi az egész életre hasznos; csak a tudó-
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mányok morzsáival, a gyakorlati életre mellékes dolgokkal veszik 
igénybe az elméket. (Sch. Pans. Delineatio 3.) A sch. pansophica, 
a humanitás ez igazi műhelye az ifjúság magasabb, általánosabb s 
egyöntetűbb kiképzését czélozza. A képzés általános, nemcsak a 
személyekre nézve, kiket Comenius ez iskolában oktatni kíván, 
hanem a dolgokra, az ismeretek körére nézve is. Legyen a növen
déknek egyetemes ismerete, mely kiterjed az égen, a vizen, a föl
dön, a föld alatt levőkre, az ember testére, lelkére, a szentirásra, az 
ipari és földmívelési dolgokra, az állami és egyházi életre, a ha
lálra, az örökkévaló életre. Hogy pedig ne az iskoláért, hanem az 
életért tanuljanak, az innen kikerült ifjaknak tevékenyeknek, min
denre készeknek, ügyes és szorgalmas embereknek kell lenniök, 
kikre majd egykor az élet bármely foglalatosságait rajok lehet 
bízni. Végül a tanulókat a nyelv elegáns használatára is ki kell ké
pezni. (Delin. 7•—9.)

Comenius az óra gépezetéhez hasonlítja a sch. pansophica 
módszerét, melyben mindennek megvan a maga helye és rendje. 
Kifejti a dolgok, személyek, taneszközök rendjét; rend a hely, idő, 
foglalkozás tekintetében : mind kellő kifejtésben részesülnek. Első 
rangú tantárgyak : nyelv, philosophia (reálismeret) és vallásokta
tás ; másodranguak : történelem és a foglalkozások, magán olvas
mányok, fogalmazás, fordítás, vitatkozás, szavalás ; harmadrangú 
tárgyak : testgyakorlat (sétálás, futás, ugrás, birkózás), játékok (lab- 
dázás, tekézés, szembekötősdi, sakk), színjáték.

A sch. pansophica hét osztályból áll ; a felvétel a sch. verna- 
■culából történik (Delin. 4. 6.) Az alsó három osztály a nyelvtaní
tásra van szánva (de már összhangzatba hozva a reáloktatással) ; a
4., 5., 6. osztályt Comenius human osztályoknak nevezi; az utolsó 
(a hetedik) theologiai osztály.

A kik pedig az iskolát elvégezték, vagy az élet foglalatossá
gaihoz térnek, vagy nevelőkul alkalmazhatók, vagy jövő életpályá
jukra előkészülnek, mert elérkezett az ideje, hogy kiki pályát vá- 
laszszon, melyen magának s az emberi társaságnak szolgáljon. 
Egyik készül a theologiára, másik gyógyászatra, harmadik a philo- 
sophiára és iskolai szolgálatra stb.

Comenius eszméje szerint tehát a sch. pansophica oly közép
iskola, mely a modern míveltség alapján az ifjúságot magasabb 
általános képzettségre vezérelvén, azt egy részről az egyetemi ta
nulmányokra, más részről a középosztály gyakorlati foglalkozó-
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saira előkészíti. Ez utóbbi határozmány fontos haladás a seb. 
latinával szemben.

8. Nem czélom jelenben a sch. pansophica kritikája; nem 
ismeretlenek előttem annak fogyatkozásai. Comenius maga sem 
tartá müvét tökéletesnek ; annak javítását, befejezését az utókorra, 
fökép tanítványaira bízta (Delib. 4.) Ha utána akarjuk a közép
iskola eszméjét concipiálni, egyaránt figyelembe kell vennünk a 
sch. latinát és a sch. pansophicát. Amaz határozottabb conceptio 
az iskolaszervezetbe való beilleszkedés tekintetében, ez a képzés 
anyagának megjelölése s czéljának kibővítése által tűnik ki ama 
fölött. Mindkettő pedig együtt képez egy egészet a pályaválasztás
nak czélszerü rendezése szempontjából.

Comenius előtt a pædagogusok (még Alsted, C. mestere is) hat 
éves korában választják el a gyermek jövendő pályáját. A leányo
kat s azon fiúgyermekeket, kiket iparos, földmíves pályára szántak, 
a népiskolába küldték — melyből átlépés a gymnasiumba nem 
volt. A kik tudományos pályára készültek, azokat egyenesen a gym
nasiumba adták. Comenius a sch. vernaculában együtt kívánja 
taníttatni mindkétnemü gyermeksereget (6—12 éves koráig) tekin
tet nélkül állásukra s jövendő pályájukra; mert úgymond —
a)  általános képzést óhajt mindenkire nézve, ki embernek szüle
tett s mindenben, mi emberi dolog; b) szerénységre, egymás iránti 
türelemre, szolgálatkészségre kell nevelni valamennyi gyermeket ; 
nem szabad hát hat éves korukban elválasztani őket egymástól ; 
nem szabad a gyermekek egy részének (a tudományos pályára 
már hat éves korukban elválasztottaknak) alkalmat adni arra, 
hogy maguk előtt tetszelegjenek s a többit lenézzék ; cJ hatéves 
korában nem lehet eldönteni, hogy mire van hajlama a gyermek
nek ; nemcsak a gazdagok, nemesek gyermekeit kell a latin isko
lába küldeni, hanem az alsóbb néposztály gyermekei közül is a 
tehetségeseket, mert «a szél arról fúj, a merről akar, s nem mindig 
egyenlő időben kezd fújni.»

Comenius sch. vernaculája a pályaválasztás idejét a 12-ik 
életévre teszi át ; a sch. pansophica azon kívül, hogy felöleli a 
középosztálynak magasabb általános műveltségre való képzését is, 
a pályaválasztást a 18. (19) évre halasztja. A sch. vernacula nem
csak alsóbbfokú általános képzettséget nyújt, hanem előkészít a 
további képzésre ; ama feladat után nevezhetnők köznépi iskolának, 
ez után primär-iskolának. A sch. pansophica nemcsak magasabb
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fokú általános képzést nyújt, hanem előkészít a felső iskolákra 
(egyetemekre); amaz után nevezhető volna polgári, ez után secun- 
(lar-iskolának.

Kívül esik arövid tanulmány keretén annak megvilágítása, hogy 
miért maradt Comenius tervezete kiáltó szó a pusztában. Az azonban 
több mint valószínű, hogy ha az ő sch. pansophicája testet ölthetett 
volna, nem következett volna be a szakadás realismus és humánig 
mus között s nem kellett volna 200 évig várni a polgári iskolával.

De hát vissza kell térni a keresztútra, melynél eltévedtünk. 
Én a történelem logikájának törvényét látom abban, hogy a mi 
iskolajavításunk megfordítása a Comenius reform-utjának. Come
nius első lépése az volt, hogy felvette a reálismereteket a sch. lati
nába s leszállította a latin nyelvet tudományi rangjáról ; a máso
dik lépés az volt, hogy a sch. pansophicában a pansophiává gyúrt 
reálismereteket anyanyelven szólaltatta meg. A mi iskola refor
munk a latin nyelvnek, mint tannyelvnek megszüntetésével vette 
kezdetét a múlt század végén ; most a reálismereteket kell a clas- 
sicus nyelvek mellett érvényre emelni.

9. Nem kívánok félreértetni. Nem gondolom, hogy Comenius 
sch. pansophicáját realisáljuk. A mikroskopnál külön tűkör által 
vetítjük a fényt a vizsgálandó tárgyra; ezt a szolgálatot teheti 
Comenius sch. pansophicájának ismerete a mi középiskolánkkal 
való egybehasonlítása által. Lássuk tehát, hogy a történelmi mód
szer eme világítása mellett micsoda határozmányokat mutat a mai 
egységes középiskola eszméje :

a) Az egységes középiskola teljes præcisitassal tartozik csat
lakozni a népiskolához, mint Comenius középiskolája a sch. ver- 
naculához. Mai középiskolánk a népiskola mesgyéjét szántotta; 
első két osztálya æquivalens a népiskola felső két osztályával. Ez 
által : a) árt a népiskolának, mert nagyon sok helyen azért nem 
létesíthető a népiskola két felső osztálya, hogy hiszen az már a 
magasabb iskolák körébe esik; ß) árt a középiskolai gyermekeknek, 
mert 9—12 éves korban középiskolai (deductiv) módszerrel tanít
tatnak ; ha nem, akkor ?) árt a középiskola egységének, mert két
féle módszert kell alkalmazni; t. i. a 9— 12 éves gyermekek szá
mára inductiv módszert ; * árt végre 8) a középiskolai oktatásnak

* Mi azt tartjuk, hogy a kétféle módszert ilyen élesen nem szabad 
megkülönböztetni s elszigetelten egyiket sem lehet alkalmazni; viszont 
alapja minden módszeres tanításnak csak az iruluctio lehet. A szerte.
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anyagi szempontból, mert drágítja azt, egyetemi képeztetésü, a 
népiskolai tanítóknál háromszorta drágább tanárokkal taníttatván 
a 9—12 éves gyermekeket, kik képezdei képeztetésü tanítókkal 
beérhetnék ; jobban mondva : ilyenek által sikeresebben volnának 
taníthatók. A mai népiskola és középiskola között határigazításnak 
van helye : Comenius Didacticája a telekkönyv, mely a népiskola 
mesgyéjét mutatja. Ha a középiskola szintén határigazítást kíván, 
azt fölfelé keresheti.

b) Egyébiránt arra sincs szükség ; mert miként Comenius 
középiskolája mutatja : a középiskola által felölelt életkornak 
psychologiailag egységes egészet kell képeznie; csak így állapítható 
meg egység a czélban, módszerben, a tanárok képzettségében. 
A mai nyolczosztályú középiskola nem ölel fel psychologiailag egy
séges korszakot, a) Ez szolgált alapúi az al- és fel-gymnasiumra 
való tagolásnak. Innen ered, hogy némely tantárgy (magyar 
történelem, mértan) ma is két fokon taníttatik. ß) Ily hosszú tan
folyamban egyenlő képeztetésü tanárok kezében Prokrustes-ágyává 
változik az egységes módszer, melybe oda tartozó életkor is bele- 
erőszakoltatván, a gyermeknek kell szenvednie.

c) Miként a sch. pansophica, az egységes középiskola is oly 
secundar-iskola tartozik lenni, mely az általa nyújtott magasabb 
általános képzettséggel egyaránt előkészít úgy a középéletpályákra, 
mint az egyetemre. A mai középiskola csak a főiskolákra készít 
elő; ez által: a) a középiskolai cursus elejére tűzi (a gyakorlati és 
tudományos pálya közötti) választás idejét; ß) ez által ama tudós 
felfuvalkodás melegágyává lesz, mely chinai falat von a tudósok és 
a közpálya egyéb viselői közé.

d) Miként a sch. pansophica, ölelje fel az egységes közép
iskola a magasabb fokú mívellség összes elemeit. Kevesebbet a clas- 
sicus nyelvekből, többet a modern nyelvekből és a reálismeretek
ből, különösen többet a művészi tantárgyakból. A mai középisko
lában a kedélyképzés teljesen el van hanyagolva. Az Utilitarismus 
ellen a classical irodalom rozsdás fegyver ; de nem az az ének
tanítás.

10. Álljon itt végül egy rövid vázlat arról, hogy minő alakot 
öltene közoktatásunk rendszere az egységes középiskola eszméjé
nek ilyetén fogalmazása mellett.

a) Az alapot képezi : hatosztályú primar-iskola, mely az 
általános míveltség azon elemeit nyújtja, mikre a magyar állam-
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ban a közrendü embernek is szüksége van. a) Nemzeti iskola ez, 
mert együtt képeztetik a köznép a polgári osztálylyal és tudósok
kal ; h) elemi iskola, mert a polgárok és tudósok ismereteik ele
meit nyerik itt, c) népiskola, mert a köznép ebben nemcsak kezdi, 
hanem be is fejezi iskolai képeztetését.

Azon nemzeti iskolákban, melyeknek mind a hat osztályát 
külön tanító tanítja, a német nyelv (V—VI. osztályban) facultativ 
tantárgy. A nemzeti iskola végbizouyítványa bizonyos elemi pol
gári jogok gyakorlására jogosít (választási jog, gondnokság). A kik 
a nemzeti iskolai tanfolyam teljes bevégzése után középiskolába 
kívánnak lépni, a középiskola tanárikara előtt felvételi vizsgát 
tesznek.

b)  Egységes középiskola hat- (vagy hét-) osztályú secundar- 
iskola, mely azon magasabb általános miveltséget nyújtja, melyre 
a magyar államban a középosztály minden tagjának szüksége van.
a) Polgári iskola ez, mert a közszolgálat középfokaiba lépni kívá
nók itt nyerik iskolai neveltetésük befejezését ; b) középiskola, mert 
a tudományos pályára előkészít; c) A gymnasium nevezet kétezer 
éves használat közben alaposan elrongyollott. (? A szerk.)

A középiskola folytatja a német nyelv tanítását ; az I. osztály
ban megkezdi a franczia, a III. osztályban a latin nyelv tanítását ; 
az V.-ben facultative az angolt, vagy görögöt. Az ének is kötelező 
tantárgy.

A középiskola végbizonyítványa jogosultságot ad a közszol
gálat gyakorlati ágaira (irnokság, körjegyzőség, vasúti, postai 
gyakornokság stb.) ; de a kik az egyetemre (akadémiákra) mennek, 
az illető felső tanintézet tanárikara előtt felvételi vizsgát tesznek.

*  *
*

Lehetne még folytatni e vázlatozást. Lehetne szólni a hat 
osztályú népiskolákhoz csatlakozó alsóbb szakiskolákról (a mai 
felső népiskola keretében szervezendő földmíves-, vinczellér-, az 
alsófokú ipar- és kereskedelmi iskola) ; a középiskolához csatlakozó 
felsőbb szakiskolákról (kereskedelmi, gazdasági, katonai akadémia 
stb.) a leányiskolákról, elemi tanítóképzésről. Meggyőződésem sze
rint, mindezek tekintetbe vétele nélkül közoktatásunk szervezete 
nem rendezhető.

Mivel azonban Comenius ezekről vagy épen nem, vagy csak 
általánosságban emlékezik; mivel továbbá czélom jelenleg az egy
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séges középiskola körüli törekvéseknek Comenius sch. pansophi- 
cájával való összehasonlítása s megvilágítása volt, azért is más 
alkalomra hagyom a Comenius müveinek tanulmányozása közben 
lelkemben kelt képek közlését.

Ha majd Comenius alapvető művei nyelvünkön is olvasha
tók lesznek, bizonyára sokban hozzájárulnak azok nemzetünknek 
a közoktatás szervezése körüli közvéleményének kialakításához.

Sárospatak. D ezső L ajos.

KÖZOKTATÁSÜGYÜNK ÚJJÁ SZERVEZÉSÉRŐL.

Közoktatásügyünknek egyik legnagyobb hiánya, hogy nincs 
benne egység. A különféle rangü és nemű iskolák között nincs 
meg a szerves összefüggés. Innét van azután, hogy a szülők nagy 
többsége általában nincsen tisztában a különféle iskolák czéljával 
s gyermekeinek iskoláztatását helyesen megválasztani épen nem 
tudja. De hogyan is lehetne azt követelni a laikus szülőktől, hogy 
gyermekeik jövő életpályája fölött már akkor határozzanak, mikor 
azok az elemi népiskola IV. osztályát végezték ? De többet mon
dunk. Van-e bátorsága csak egy komoly pædagogusnak is azt állí
tani, bogy a gyermek tíz éves korában már határozottan tanújelét 
adja valamely életpályára való rátermettségének ? Pedig közokta
tásügyünk mai szervezete a szülőket abba a kényszerhelyzetbe 
hozza, hogy már tíz éves gyermekeik jövője fölött határozzanak. 
Ezért van annyi proletár és pályatévesztett szerencsétlen ember a 
mai modern Magyarországban. A szülők egyenesen zavarba jönnek 
a felső népiskolák, a polgári iskolák, a gymnasiumok és reáliskolák 
választásánál.

Az egyszer tény, és nem lehet elvitatni, hogy a felső nép- 
és polgáriskolák a sokkal régibb gymnasiumok mellett nem tudnak 
népszerűségre vergődni. A reáliskolák sem sokkal szerencsésebbek. 
Hiába, az élet a legnagyobb mester. Az élet pedig már eléggé ért
hető ítéletet mondott az egyes iskolanemek fölött.

A magyar szeret művelődni. De természetes eszejárása nem 
tudja fölfogni, hogy az általános műveltség terjesztéséhez miért 
kellenének oly különböző csatornák ? H át szabad-e különbségnek 
lenni az ügyvéd, a mérnök, a hivatalnok, az iparos, a kereskedő
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vagy akár a gazdász általános műveltsége között ? A magyar mű
veltség, a tisztult ízlés, a finomabb modor, az értelem- és kedély
képzés mindenha hathatós pártfogóra talált a magyar gymna- 
siumokban: innét a magyar nemzetnek a gymnasiumok iránti 
szeretete.

Az iskolaügyet nem szabad annyira elapróznunk, hogy a ne
velés-tanítás szerves egységét megbontsuk. Közoktatásügyünk mai 
rendszere azonban annyira kuszáit, hogy nemcsak a szülők nem 
igazodnak el az iskoláztatás létráján, hanem még a tanférfiak egy 
része sincs tisztában egyes intézmények czéljával. Innét van, hogy 
sok helyt a polgári iskolai tanerők vagy a gymnasium, vagy a reál
iskola majmolójává teszik iskolájukat. Hogy ez az eljárás csakis a 
polgári iskolák hitelét rontja : az nem szőrül fejtegetésre.

A különféle rangú iskolák között annyira nincs meg a szer
ves egység, hogy egyik a másikat kölcsönösen mulasztással vádolja, 
így az elemi iskolát a középiskola, a középiskolát a szakiskolák és 
az egyetemek és megfordítva, az elemi iskolák a középiskolákat, a 
középiskolák pedig a szakiskolákat és az egyetemeket vádolják, 
hogy nem tudnak növendékeik szükségleteihez alkalmazkodni. Az 
alsóbbfokú oktatást a felsőbb fokúval tehát közelebbi viszonyba 
kell hoznunk.

Ezen a hiányon okvetetlenül mielőbb segítenünk kell. Erre 
van hivatva közoktatásügyünk jelenlegi vezetője. Hiszszük, hogy 
ez a feladat sikerülni is fog neki, mert ő szívesen meghallgatja a 
szakembereket. Az egységes középiskola ügyében megindított moz
galom, melyben hazánk legjelesebb tanférfiai mérik össze fegyve
reiket, nemsokára meg fogja hozni gyümölcseit.

Közoktatási miniszterünk helyesen fejtegette programmbe- 
szédében, hogy sem a külön reáliskolának, sem a külön gymna- 
siumnak az élet mai követelményei között nincsen rendeltetése. 
A reáliskola is, mely főleg a gyakorlati életet tartja szem előtt ; a 
gymnasium is, mely főleg a tudományos élet következményeihez 
alkalmazkodik : egyoldalú képzést ad növendékeinek. A mai kor 
gyermekének gyakorlatinak és tudományosnak, ügyesnek és művelt
nek kell egyaránt lennie. A magasabb általános műveltségnek egy
formának kell lennie. Épen azért — szerény véleményem szerint — 
a gymnasium és a reáliskola egyesítésénél még nem szabad meg
állapodnunk, mert a gymnasiumok és reáliskolák összevonásából 
támadt középiskola még nem egységes. Ez az összevonás még nem
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teljes: Járjunk el gyökeresebben ! A felső nép- és polgári iskolák 
tengődő intézményét se hagyjuk figyelmen kívül. Vonjuk be ezeket 
is az egységes középiskola keretébe. Csak így teremthetünk egy
séget közoktatásügyünk nagyon elforgácsolt szervezetében.

1. Az elemi iskola legyen minden társadalmi osztály alap
iskolája. Hat évfolyamból (osztályból) állhatna — mint a jelenlegi 
népiskola — s ezeket minden gyermeknek 6-—12, esetleg 15 éves 
koráig kellene látogatnia. A hat elemi osztályt végzett tanuló 
12—-15 éves koráig köteles volna az alsóbb rendű szakiskolák 
egyikébe beiratkozni és azt szorgalmasan látogatni. (Faluhelyt 
földmivelésügyi, városokon ipar- és kereskedelmi iskolákat kellene 
alapítani.) Az alsórendű szakiskolába csak a 12. évet betöltött és 
az elemi iskola 6. osztályát jó sikerrel végzett tanulók vehetők föl. 
A mely gyermek betegség vagy gyengébb észbeli tehetségei miatt 
12 éves koráig nem végezhette el jó sikerrel az elemi iskola osztá
lyait: az köteles esetleg 15 éves koráig is az elemi iskolát látogatni. 
15 éves korán túl az ifjú nem köteles semmiféle szakiskolába járni, 
de szabadságában áll a hajlamainak megfelelő alsóbbrendű szak
iskolát tovább is látogatni, ha az előirt tanítási anyagot még el 
nem végezte volna.

A leánynövendékekre nézve csak az elemi iskola hat osztá
lyának jó sikerrel való elvégzése kötelező. Elégtelen előmenetel 
esetén esetleg 15 éves korukig iskolakötelesek.

' Az elemi iskola II. osztályát jó sikerrel végzett tanulók (fiúk 
és leányok egyaránt) az alsófokú középiskola első osztályába lép
hetnek.

2. A középiskola a mai felső nép- és polgáriskolát valamint 
a gymnasiumot és a reáliskolát is magában egyesítené. Két részből 
állana.

a) Az alsófokú középiskola hat évfolyamból (hat osztályból) 
állana s a felsőbb rendű szakiskolák némelyikére készítene elő. 
(Pl. a tanítói-, a színészeti, állatorvosi akadémiára). Az alsófokú 
középiskola III. osztályától kezdve bármikor átléphet a tanuló 
valamelyik alsófokú szakiskolába. De 15 éves korán túl semmiféle 
iskolába járni nem köteles.

ß) A magasabb fokú középiskola három évfolyamból (osztály
ból) állana s részint a felsőbb rendű szakiskolákra (theologia), 
részint az egyetemekre készítene elő.

Minden tízezer lakossal bíró városban a leányok részére is



kellene nyitni egy alsófokú középiskolát. De a látogatás nem volna 
kötelező a leányokra nézve. Azért az osztályok száma a helyi kö
rülményektől függne. Magasabb fokú középiskolát leányok részére 
csak az állam volna köteles fenntartani, azt is csak a fővárosban. 
De bárkinek is joga volna ilyet fölállítani, ha a törvényes kellékek
nek eleget tesz.

Fiúk részére már minden 7—8 ezer lakossal bíró városban 
kellene alsófokú középiskolát berendezni. Az olyan városok, me
lyeknek népessége 30,000-re és azon fölül emelkedik, kötelesek 
volnának a fiúk részére szolgáló magasabb fokú középiskolát is 
fenntartani.

Az alsóbbrendű középiskola a modern nyelvek tanítására is 
súlyt fektetne, az antik nyelvek tanítása pedig a magasabb fokú 
középiskola feladatát képezné. Hogy pedig a nyelvek tanítása 
sikerre is vezessen : egyetlen philologust sem volna szabad annak 
a nyelvnek a tanítására képesítenünk, melyet szó- és írásbelileg 
nem mondhat sajátjának. A régi grammatizáló módszert váltsa föl 
a gyakorlati módszer. A nyelveket nem könyvből, hanem társalgás 
útján, előszóval kell tanítanunk.* Előbb magát a beszédet, a nyel
vet kell elsajátítanunk és csak azután elmélkedjünk a nyelv fölött 
(gram m a tiz ál j un к).

3. Alsóbbrendű szakiskolákat minden nagy községben kellene 
külön a frak és külön a leányok részére fölállítani. Ezek alapításá
nál a helyi körülmények döntenének. Kisebb falúhelyeken az elemi 
iskolai tanító végezné a tanítás tisztét, de külön díjazásért.

4. A felsőbb rendű szakiskolák (akadémiák) egy részét a nők 
számára is hozzáférhetőkké kell tennünk. Akadémiák alapítására 
és fenntartására csak az állam köteles, de joga van a felekezetek
nek és a községeknek is, ha a törvényes kellékeknek megfelelnek. 
Ezen iskolák látogatására az alsófokú középiskola teljes (hat osz
tály) elvégzése képesít.

5. A tudomány<- és műegyetemen teljes tanszabadság ural
kodjék, Az egyetemek látogatására valamely akadémia vagy a fel
sőbbfokú középiskola elvégzése szükséges. De 24 éves korán túl

* Cum ffrano satis helyeseljük t. tagtársunk e nézetét, bártöbb tekin
tetben bem érthetünk vele egyet. E helyt csak arra akarunk rámutatni, hogy 
pl. a klasszikus nyelveket társalgás utján még sem lehet s nem szabad taní- 
tánunk, ha tulaj rí önképen i czélunk elérését koczkáztatni nem akarjuk.

A szerk.
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minden müveit egyén is beiratkozhatnék rendes hallgatónak. így 
nem kallódnék el sok szép tehetség; az autodidakták, a kiket 
annyira le szoktak nézni a rendszeres iskoláztatás hívei, jobban 
érvényesíthetnék természeti képességeiket.

íme ezekben adtam elő főbb vonalakban közoktatásügyünk 
újjászervezésére vonatkozó *szerény nézeteimet. Ez persze csak a 
váz volna. De a testnek is csak az erős váz adhatja meg a kellő 
szilárdságot. A fődolog az erős, egységes alap, mely a reá rakott 
falak elviselésére képes legyen. A részletekben eltérők lehetnek a 
vélemények, de a minden oldalú megfigyelés és beható kritika csak 
az ügy javára szolgálhat. B öngérfi J ános.

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

A febr. 19-én tartott elnökségi ülésen tárgyalásra kerültek a ren
des folyó ügyeken kívül az állam tulajdonát képező elemi népiskolai 
olvasókönyvek. A tanács azt a nézetet vallja, hogy ha a közoktatásügyi 
kormány fenn akarja tartani a nagy költséggel létesített s tényleg igen 
elterjedett olvasókönyveket, a mit a tanács nemcsak kívánatosnak, 
hanem szükségesnek is tart, nem szabad a további áldozatokról lemon
dania s mind tartalom, mind kiállítás tekintetében lényeges javítá
sokat kell tétetnie e könyveken. Első sorban múlhatatlanul szüksé
gesnek mutatkozik a szemléltető oktatás követelményeinek eleget tenni 
s e végből a könyveket el kell látni alkalmas illnstratiókkal, térkép- 
mellékletekkel, a mik a könyv paedagogiai értékét s iskolai hasznavehe- 
tőségét nagyban fogják emelni. Az ekként tüzetesen átdolgozott könyvet 
lehet aztán a hazai idegen nyelvekre lefordítani, még pedig nem szósze- 
rint, hanem a fordítóknak szabad kezet hagyva — igen természetesen 
megfelelő ellenőrzés mellett — a szükségeseknek mutatkozó módosítások 
érvényesítésére.

A febr. 23-án tartott szakosztályi ülés tárgyalta a rajztanárvizs- 
gáló-bizottság szervezete tárgyában készült munkálatot. Általánosan 
ismeretesek azok a sok év óta folyton hangoztatott panaszok, a melyek 
néha méltatlanul, de sokszor méltán érték főleg a középiskolai rajztaná
rokat egyoldalú képzettségök miatt. A szabadkézi rajz tanárától nem 
lehetett megkívánni nemcsak az ábrázoló- hanem az alsó osztályok raj
zoló geometriájának oktatását sem, mert nála főleg a művészi talentum 
és képzettség vétetett figyelembe. Az új szabályzat tüzetesebben meg-
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jelöli a rajztanárvizsgálatra jelentkezők tanulmányainak részleteit, meg
állapítja a követelményeket s igen helyesen oly elméleti ismereteket 
követel meg, a melyek nélkül senki semmiféle tanár nem lehet a kö
zépiskolában, így a magyar nyelvből és irodalomból, a műtörténetből, 
a neveléstudományból kapcsolatban a philosophia elemeinek ismereté
vel, a mikre a rajztanároknak is nélkülözhetetlen szükségök van.

Márczius 1-én tartott ülésén a tanács tüzetesen foglalkozott az 
álló írás kérdésével, mely egy ízben már napirenden volt. Még a múlt év 
végén tett a tanács orvos-szakértő tagja főleg az iskolai egészségügy 
tekintetéből írásbeli indítványt az álló írás alkalmazása iránt. A tanács 
elnöksége, helyeselve az elvi szempontokat, felhívta a közoktatásügyi 
kormány figyelmét a kérdésre, figyelembe ajánlván az indítványban 
foglalt egészségügyi érveket s javasolta az álló írásnak kísérletkép 
egy néhány állami iskolában való taníttatását. A közoktatásügyi kormány 
helyesléssel fogadta a tett indítványt és felhívta a tanácsot az álló írás 
kérdésének tüzetes megvitatására, mely czélra a tanács bizottságot kül
dött ki, melybe a tanácson kívül álló szakférfiakat is meghívott. A bizott
sági értekezleten dr. Hoór Károly cs. és kir. ezredorvos mint specialista 
szemorvos kijelentette, hogy az álló írásnak a dűlt írás feletti előnyét 
nem ismeri el, tagadta, hogy az iskolákban oly nagy számmal volnának 
közellátó gyermekek, mint azt oly sokan hirdetik. Nézete szerint az 
írásnál fődolog a helyes testtartás, ez pedig a dűlt írásnál is lehetséges. 
A szemek látóképességónek egyenlőtlenségét is tagadta, mert nézete 
szerint a sor balszélén a balszem van közelebb az íráshoz, a jobb szélén 
a jobb szem ; tehát a távolságok váltakozása nem okozhatja a szemek 
látóképességének egyenlőtlenségét. 0 fődolognak a helyes testtartást 
tekintvén, a dűlt írás megtartását helyeslé, mely nem akadálya a helyes 
testtartásnak. Dr. Csapodi István szemorvos az álló írást czélszerűbbnek 
véli a dűlt írásnál, mert ez utóbbinál a ferdén tartott papír miatt a fej 
előre hajlik, s ekkor a hátizmok nincsenek egyenlően beidegezve, holott az 
álló írás lehetővé teszi a karoknak és a testnek symmetrikus elhelyezését 
s egyenes testtartás mellett nem fáradnak el oly hamar a tanulók, mint 
a dűlt írásnál. Vajda Pál szépírás-tanító az álló írást fárasztóbbnak 
tartja, mert 8—lOpercznyi írás után a gyermekek görcsről panaszkodnak 
de azért a kísérletek megtételét javasolta.

Ily előzmények után került a kérdés a tanács elé, mely a meghí
vott külső szakférfiak részvétele mellett részletts vitát folytatott felőle s 
javaslata oda terjed, hogy tanügyi és orvosi szakértőkből szerveztessék 
egy állandó bizottság, mely folytonos figyelemmel kísérje az álló írás 
gyakorlásánál előforduló jelenségeket. IvivánatoH volna a párhuzamos 
osztályok egyikében az álló-, másikában a dűlt írást alkalmazni s ekként 
tanulságos összehasonlításokat tenni a kétféle írás eredményeiről. Szük-

12Magyar Pivdagogia. I. 3.
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ségesek mindenekelőtt alkalmas minták és, ha a tapasztalatok sürgetnék, 
az álló írás tanítása eredményének a külföldön is tanulmányozása. 
Egyelőre a tanács az álló írás általános és kötelező behozatalát korainak 
tartja és, mint már első Ízben ez ügyben tett fölterjesztésében, most is 
ismét csak kisérlettevést sürget. — Az ülés további folyamán tankönyv
bírálatok tárgyaltattak.

A márcz. i-iki elnökségi ülés folyó ügyekkel, tankönyvbírálatokkal 
foglalkozott s eszmecserét folytatott a kisdedóvási törvény végrehajtá
sára vonatkozó benyújtott javaslattal, melyet hiányosságánál fogva telje
sen újrakészítendőnek ítélt.

A márcz. 8-iki szakosztályi ülés kizárólag tankönyvbírálatokkal 
foglalkozott, bemutatva ezek sorában egy kiválóan gyakorlati irányú 
munkát, Grünwald Istvánnak Geometria-ját bádogosok részére, mely az 
ipartanfolyamok, különösen a fémipari tanműhelylyel bíró alsófokú ipar
iskolák, sőt a gyakorlatilag működő bádogos mesterek és segédek részére 
igen alkalmas útmutató.

A márcz. 11-én tartott elnökségi ülés folyó ügyekkel és bírálatok
kal foglalkozott, előkészítvén egyszersmind az elnökségi javaslatokat a. 
következő szakosztályi ülésre.

Márcz. 15-én specialis tanügyi kérdések foglalkoztatták a szakosz
tályi ülést. Mindenek előtt a népiskolai beszéd- és értelemgyakorlatok 
vezérkönyvének átdolgozásáról volt szó, melyre nézve ajánlat, illetőleg 
megbízásra készült tervezet érkezett a közoktatásügyi minisztériumhoz. 
A tanács átvizsgálván a tervezetet, azt helyesnek találta, de alkalma
zandónak tartja a revisio alatt levő népiskolai tantervhez, mely az osztott 
és osztatlan iskolák igényei szerint különböző szövegezés szerint készül. 
Érdekes s bizonyos tekintetben örvendetes jelenségként került bemuta
tásra ezután egy tervezet a kisdedóvók és népiskolák részére készülő 
szemléltető képekből, mely mint hazai vállalat hivatva lesz az iskoláink
ban nagyon elterjedt külföldi. szemléltető képeket kiszorítani. Majd a 
felsőbb leányiskolák internatusára vonatkozó szabályzat került tárgya
lásra, mely egy rég megoldásra váró kérdés rendezését foglalja magában.. 
Ezt követte a siket-némák váczi intézete részére készült tantervnek 
megvitatása és a siket-némák tanítóinak képesítésére vonatkozó szabály
zat tárgyalása. Ez utóbbi szintén új haladást jelző mozzanat, mert életbe
léptetése első intézkedés^ lesz az oly tanítók és igazgatók képesítésére, 
a kiknek a siket-némák oktatása lesz feladatuk. Ez ideig az ily tanítók
nak képezésére és képesítésére csak oly ideiglenes intézkedés volt érvény
ben, a mely az ügy fontosságának nem felelt meg. A szabályzat, mert 
sok elvi jelentőségű kérdést érintj részletes és messzeterjedő vitatkozást. 
szült, melynek befejezése az idő előre haladottsága miatt máskorra 
maradt.
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Márcz. 18-án az elnökség tartott ülést, ismét a folyó ügyekkel és 
könyvbírálatokkal foglalkozva, egyszersmind tanácskozván a középisko
lák természetrajzi szertárainak felszereléséről, mely felől a kívánatos 
intézkedések iránt hozandó határozatok a szakosztálynak tartattak fenn.

IRODALOM.

A magyar ABC-ós olvasókönyvek történeti fejlődése a leg
régibb időtől napjainkig. Irta: Bokányi Dániel. 1891. Tanügyi 
monográfia. A Máramaros megyei általános tanító-egylet által pályadíjjal 
koszorúzott mű. Ara 1 frt.

Méltánylandó szorgalommal s még nagyobb buzgósággal megirt 
tanügyi monográfia fekszik előttem s olvasása közben gyakran nem 
tudom, mi tessék benne jobban, az-e, hogy a sok adatot szép rendben 
elénk adta, vagy mert őszinte buzgalom s azon jó szándékkal van meg
írva e mű, melynek tárgyát illetőleg eddig oly kevés társa van nemzeti 
irodalmunkban.

A mi magát az ABC történeti fejlődését illeti, ebből talán keve
sebbet ád a szerző ; annál többet azonban a szakczikkek és szakmunkák 
tárából. Előszavában mégis mondja, miért : «a tanítóképző intézeti nö
vendékeknek gyakorlati leczkét kell elkészíteni, értekezést írni, azonban 
ezek egyikének is tanulmány és kellő olvasottság nélkül alig felelhet 
meg. De ha ő az intézeti vagy köri könyvtárban szakfolyóiratot találhat, 
melyből vonatkozó ( mire vonatkozó '? A szcrk.) czikkeket olvashat : 
bizony jó hasznát veheti. E helyen e czélra nem végeztem felesleges és 
meddő munkát, mert a függelékben felsorolt közleményczímek között 
elismert tekintélyű tanügyi munkások által írt alkalmas czikkekro 
akadhatnak az illető szakközlönyben, minek olvasása ma úgy, mint 
holnap csak hasznára válhatik a tanítójelöltnek.»

Valóban nem végzett felesleges munkát s csak sajnálható, hogy 
nem adott még többet. Mert műve elején csak nehány szóval tesz emlí
tést az Árpádok korabeli elemi tanításról ; inkább csak futólag szól arról, 
hogy e korban komoly iskoláztatásról szólni alig lehet. Érti természete
sen a pogány korszakot. Mert már a keresztyénség terjedésével a keresz
tyén papok hatása alatt egész más irányt vett az ifjúság oktatása. Maga 
Szent István apostoli buzgalommal építtetett templomokat, iskolákat, ez 
utóbbiakat, mint a keresztény vallás terjesztésének és megszilárdításá
nak legliatbatósabb tényezőjét. Fölemlíti Szent István intelmeit Imre 
fiához, mely fényt vet az oktatásügy állapotára is. Azt hiszem, ez inkább

1 2 *
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csak a szent király vallásosságát s nézeteit tolmácsolhatja s kevésbbé az 
iskoláztatás állapotát.

Hogy az elemi oktatás állapota ez időtől fogva folyton emelkedik, 
az tény, de bogy mily változásokon ment keresztül addig, a mikor már 
világos adataink vannak felőle, azt egy szóval sem említi. Peddig ezzel 
igen szép feladatot oldott volna meg. Mentsége az, hogy ez irányban a 
történelem majdnem üres lapokat hagyott hátra számunkra. Igaz, de 
még sem egész üreseket. Mert azok a régi magyar nyelvemlékek, melyek 
reánk maradtak, legalább az Írásról tanúskodnak. Es a sok oklevél mind 
magán hordja korának bélyegét s ebben már része van az iskolának is.

Ha már a legrégibb időktől korunkig akarta levezetni a könyv 
czímével jelölt tárgyat, fel kellett volna említeni a régi Írásmódokat is, s 
az egyes nemzeti jellegű Írásjegyeket, mint pl. a rovó-irást ; ennek 
elmulasztása teszi könyvét hiányossá.

Rendszeresen és összefüggőleg Dévai Biró Mátyás «Orthographiai 
Ungaricá#-jával foglalkozik először s itt már megmutatja, hogy tud és 
akar Írni, ha kellő segédeszközökkel rendelkezik. S itt már a módszerről 
is olvashatunk valamit. Ettől fogva részletesen ismerteti az abc-és káték 
íróit, Székely Istvánt, Bornemissza Pétert, Gálszécsy Istvánt, mint a 
betűztető módszertí abc-в к Íróit s velők együtt Keresztury Pált, legrész
letesebben Comenius Amost, mint hazánkban a szemléleti oktatás meg
alapítóját, ki ezzel oly messze meghaladta korát, hogy eszméjét csak a 
legújabb korban vették fel újra s fejlesztették tovább. — Elismeréssel 
említi még a szerző az ismeretlen kéztől származó debreczeni abc-1, 
melynek már tartalmáról is szól, mit az előbbieknél nem tett. Az itt 
elsorolt írók mellett az abc tanítás módszerének is szentel nehány oldalt 
s azután adja a betűztető módszerű abc-és könyveink czímjegyzékét 
1538—1839.

Egy kis részrehajlásra enged következtetni az a körülmény, hogy 
a rövid pontok után, a melyek a betűztető módszertí abcésekről szólnak, 
áttérve Szőnyi Nagy István «Magyar Oskolájára», mint a hangoztató 
módszer megalapítójára, egyszerre teljes részletességgel, alaposan és 
elemzőleg tárgyalja Szőnyi és követői munkáit, s itt egyúttal össze
hasonlító táblát is csatol művéhez, melyen kimutatja az eltérést az 
egyes abc-és könyvek névszerint Dévai В. M. a debreczeni Pataki abc, 
Szőnyi N. I., Pétsy János és a korunkban használt abc betűi között. 
Érdekes, hogy e táblázaton a betűk írásmódját tekintve a Dévai В. M.- 
féle mód a mai vitás cz-t csak egyszerű c-vel írja, viszont a cs-t nem 
ismeri s nem is használ helyette más jegyet ; továbbá, hogy az összetett 
mássalhangzókat egy jegygyei írja s legfeljebb hiányjegygyel pótolja a 
ki nem írt betűt. Egyébként Dévai betűsora legközelebb áll a maihoz.

A pataki abc-és könyves Faczádi Józsa János «magyar abc»-je

I
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után méltányolja a szerző Simon Antal érdemeit, kinek kezdeményezése 
után Zákány József lépett az írva olvastatási rendszer terére, ha talán 
maga nem követte is ezt egészen. Itt Bokányi gyorsan áttér Edvi Illés 
Pál és Warga János munkáira, kik közül az első az akadémia által a 
Marczibányi-féle SOaranyas díjjal jutalmaztatott, az utóbbi szintén kitün
tetést nyert. Előbbi munkája «Első oktatásra szolgáló kézikönyv», a 
Warga János-féle «Vezérkönyv az elemi nevelés és tanításra stb. », mivel 
együtt több kiadást ért, megváltoztatta az olvasó könyvek irányát is. 
Edvi könyve már a testi nevelésre is gondol s ez is nagy haladás az előz
ményekhez képest. Majd Erdélyi [Tndali Péterről, a jeles abr-ésről ír а 
szerző, kit már jól ismer a mai nemzedék legnagyobb része, s a kinek 
elvitázhatatlan érdemeit más jelesekkel együtt hazai közoktatásügyünk 
nagy bajnoka, br. Eötvös József is méltányolta.

Feladatához képest a hangoztató módszeríí abc-és könyvek czím- 
jegyzékét e szakasz után is összeállította Bökényi, felhasználva dr. Kiss 
Áron művét, «А magyar népiskolai tanítás történetét», melyet egyéb
ként műve megírásánál vezérfonalul használt.

A harmadik szakaszban tárgyalja a szerző abc-és könyveink mai 
állapotát, megemlítve a történelmi előzmények között Simon Antal 
idézett művét, vezérkönyvét, az «Igaz mestert». — Ennek több lapot 
szentel, érdeme szerint, röviden összefoglalva jó és rossz oldalait, s csak 
azután tér át Gönczy Pál írva olvasható módszerére s vele együtt, 
Horkai, Bárány, Árvay és stb. jeles pædagogusainkra, kik közül legtöb
ben mai nap is szolgálják a nevelés ügyét. Itt a kitünőbbek munkáiban 
használt betűsort újra táblázaton hasonlítja össze, még pedig a bettíz- 
tető, a hangoztató és az írva olvastató módszer iskoláit egyszerre, s adja 
az írva olvastató módszerű abc-és olvasókönyveink czímjegyzékét 
1890-ig.

A hátralevő 30 oldalt az újabb tanmódszerű abc-és könyvek elő
nyeinek taglalásával s függelékül egy tartalomjegyzékkel tölti be. A mai 
Írásjegyek használatát illetőleg vagyis az írás és olvasás elemeit alapos 
tanulmányra valló modorban tárgyalja, s foglalkozik az akadémiának és 
tudósainknak a kettős mássalhangzók egyszerűsítésére vonatkozó kísér
leteiben, s a mit e dologban elmond, az méltó a megolvasásra.

A fentiekben vázoltam Bökényi monográfiájának tartalmát. Ismé
telem, hogy elismeréssel adózom a szorgalommal s a használni vágyás 
buzgalmával megirott műnek. Hézagot pótol ez is irodalmunkban в 
haszonnal olvashatják fiatal psedagogusaink, de bárki is, ki e tárgyban 
érdeket talál. A mi hiányos benne, az Árpádok, Anjouk korabeli isko
láztatás és vele együtt az iskolai segédeszközök tárgyalása, azt még 
kipótolhatja egy újabb kiadással, s épen mert a későbbiekkel már alapo
san foglalkozott, ő volna hivatott az előzmények felderítésére is.
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Irálya egyszerű, tiszta, értelmes, a könyv beosztásában azonban 
nincs meg az arány, többet ad mindenütt a bibliographiából mint a 
kritikai elemből, s ez eljárása sokszor megzavarja az előadás foly
tonosságát. Sz. K.

VEGYESEK.

Comenius emlékünnepe az Akadémiában. Lélekemelő ün
nepnek volt színhelye a magyar tudományos Akadémia díszterme már- 
czius hó 25-ikén, midőn a budapesti tanügyi egyesületek együtt ünne
pelték Comenius Amos Jánosnak, a XVII. század nagy pædagogusânak 
emlékét születése háromszázados évfordulója alkalmából. A nagyszámú 
ünneplő közönség egészen megtöltötte az új freskóival díszlő nagy ter
met. Egybegyült úgy szólván az egész budapesti tanító- és tanárvilág 
a kegyelet adóját leróni, de megjelent sok más érdeklődő is, valamint 
közéletünknek, 'irodalmunknak több kitűnősége. Különös jelentőséget 
adott ez ünnepnek épen az, hogy a különféle tanügyi, pædagogiai egye
sületek közösen rendezték s ezzel mintegy lerakták az alapját annak a 
szebb jövőnek, mikor az egy zászló alá tartozók igazán együtt, egymást 
értve és méltányolva, legalább is egymást ösmerve fognak a közös czél, 
tanügyünk egész körének kialakítása felé törekedni s a pædagogiai tudo
mány mivelését nálunk is fölvirágoztatni.

Az emlékünnep elnökéül Eötvös Loránd bárót, az Akadémia elnö
két nyerte meg a rendező-bizottság, mely a budapesti közoktatásügyi 
egyesületek elnökeiből állott s társaságunk elnökének elnöklete alatt 
tartotta volt előkészítő üléseit. A budai «Pædagogium» ifjúságának len
dületes karéneke után Eötvös Loránd báró mondta el elnöki megnyitó
ját, mely így hangzott :

Tisztelt gyülekezet !
Ünnepet ülünk ma, tanítók ünnepét. Nem bíbor és bársony, nem 

az öltözet pompája az, a mi e teremnek ma ünnepi díszt kölcsönöz, hanem 
a kegyelet és ihlet kifejezése az egybegyűltek arczain, mintha csak tem
plomban volnánk.

Valóban az iskola úgymint templom, mikor lelkünket magasabbra 
emeli, egyszersmind szerénységre, egyszerűségre tanít. Engedje meg azért 
a tisztelt gyülekezet nekem is, kit kitüntető jóságával ebbe az elnöki 
székbe ültetett, hogy ezt az ünnepélyes ülést ékes beszéd helyett egy
szerű szavakkal nyissam meg.

Comenius emlékét ünnepeljük, Comenius emlékét ünnepli ma az 
egész világ. Az ünnepi szó, melylyel ma a tanítók a mesterüket, a pæda- 
gogia nagy reformátorát dicsőítik, ki fog hatolni az iskola falaiból s 
visszhangra fog találni minden műveltséget becsülni tudó ember szivében.
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De az a férfiú, a ki az anyanyelv művelését az iskola első felada
tává tette, még ennél is többet érdemel, megérdemli azt, hogy ünnepe 
nemzeti ünnep legyen.

Nemzeti ünnep és mégis nem egy nemzetnek, de a nemzeteknek 
ünnepe, mert az iskola, a Comenius iskolája, mely minden egyes nem
zetnek életet és fejlődést biztosít, nem az idegen faj gyűlöletének, hanem 
az emberszeretetnek szülötte.

Yan elég okunk, van elég jogunk nekünk is arra, hogy a nemzetek 
ez ünnepi öröméből kivegyük a magunk részét.

Összejöttünk mi is azért, hogy Comeniust a pædagogust, Comeniust 
a philosophust, Comeniust az embert ünnepeljük, de összejöttünk azért 
is, hogy lelkesedést merítsünk ama férfiú emlékéből, ki a magyarnak 
magyar iskoláját megalapítani segített. Ez az utóbbi ok ad szerény ün
nepünknek messzebb ható jelentőséget, mert míg a philosophia és a 
paedagogia vitás kérdéseivel sokszor ellentéteket eredményez, addig az 
emberszeretettel egyesült nemzeti érzés nemes törekvéseinkben mindig 
egyetértésre vezet. Nemcsak egy iskola, nemcsak egy felekezet vagy 
egyesület vesz részt ez ünnepünkben, itt vagyunk mindannyian, legalább 
gondolatban itt vagyunk mindannyian, mi magyar hazánknak tanítói. 
Tudjuk mi azt jól, hogy fennállásunkat művelt szomszédaink mellett 
csak saját műveltségünk biztosíthatja, nem lehetünk kétségben az iránt, 
hogy nekünk magyaroknak ezt a műveltséget csak a magyar iskola ad
hatja meg s azért szellemünk az ihlet magaslatára emelkedik, mikor 
Comeniusról megemlékezve nemzeti feladatunk teljesítésére buzdulunk 
és mégis kegyeletünk kifejezésében a többi nemzetekkel, embertár
sainkkal egyet érezünk !

8 ezzel megnyitom ez ünnepélyes ülést a rendező bizottság nevé
ben üdvözölvén mindazokat, kik meghívásunkra itt megjelentek s átadom 
a szót hivatott szónokainknak.

E nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Komócsy József 
szavalta el következő ünnepi ódáját :

C om en iu s.
Születésének háromszázados évfordulóján.

Könnyű fölkelteni nyugovó sírjából,
A ki anélkül is örök, halhatatlan ;
Kinek sírja fölött delelő nap lángol :
Nem lehet éjszaka soha, soha abban ;
Szive porából is sugárzik az élet,
Mely fényt és meleget szerte hintve — árad,
S bár szüntelen ontja kincseit a lélek,
Megsokszorozza azt minden újabb század.
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Bölcsője hol ringott ? Én még azt se’ kérdem,
Azt se’ : bölcsődala hogy mi nyelven zengett ?
De azt tudom, érzem, mily nagy amaz érdem, 
Melynek ma hódolni siet annyi nemzet.
. . . Századok múltán is ünnepre gyűl össze 
A szeretet s hála dicső emlékére,
Hogy lelke virágit koszorúba kösse 
S úgy tegye fel diszül az ő nagy nevére.

Hol vannak tettei ? Miben áll nagysága ?
Talán országokat szerzett, alapitott ?
A meglánczolt népek hódolatát várja, —
Véres harczok után kiket meghódított ? . . .
Vagy talán kincseket gyűjtött nagy halomra,
S megnyílt a kincses-ház sárkányfejü zára :
És a kapzsi tömeg gyűl sokadalomra, —
Hogy mohón ráessék az ingyen prédára ? . . .

Nem ! О széttörte a leghidegebb lánczot,
Mely a népek lelkét kínozva szorítja :
Leikével égetto a tudatlanságot, —
Ez volt nagyságának hóditó nagy titka.
Kincseket se’ gyűjtött; — de a mit szivébe 
Oly pazarul adott a gazdag természet,
Szétszórta : bírjátok az isten nevébe’, 
íme nektek adom, mim van : az egészet !

Egy sötét századnak volt ő fény-bolygója,
Üldözve, kilökve saját tengelyéből ;
De szelleme fényét mindenütt megóvja,
Bár nem retten vissza semmi sötétségtől.
« ludcis a szabadság szent világossága ! » 1 
Ezt hirdette szóval, szemléltette képben :2 
És rávilágított a nép útjára,
A tudatlanságnak sötét éjjelében.

Tanított tanítni, hogy a tudománynak 
Keskeny ösvényeit országuttá tegye,
Lelke előtt szerte foszlottak az árnyak,
A nemzeti vakság fekete éjjele.
«Én magyar nemzetem ! — hozzánk igy kiáltott, — 
Tanuld megbecsülni nemzeti nyelvedet :
Csak így győzheted meg az egész vliágot —
Arról, hogy vagy te is, — mely immár elfeled ! »

«Hadd el az idegent ; műveld, mi sajátod —
Azt a termő földet . . . hints bele jó magot,
Mert csak igy lehet majd gazdag aratásod, 
Alkothatsz magadból szépet, jót és nagyot !3

Opera Didactica Omnia. — 2 Orbis Pictus. — 3 Schola IAldus.
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Prófétai lelke a jövőbe nézett :
A nemzetébredés hajnalát meglátta . . .
S im ma meg van törve a gonosz igézet,
Mi századokon át volt e nemzet átka !

Győzelmes hadsereg követi zászlaját 
A tudományoknak dicső fegyverével,
A szellem hóditó napfénye hatja át 
S mindennek lelket ad, mit sugara érlel.
Az eszmék harcza ez, hol a meggyőzetett —
Éppen mint a győző, koszorút érdemel :
És egy nemzet tapsol a diadal felett,
Mig a múzsák kara glóriát énekel !

Nem vész már el a nép, hogy nincs tudománya :
Bizton, bátran tekint fényes jövőjébe ;
Áldozatra jár a tudás templomába,
Hol az ég felé tör szivének tömjéné ! . . .  
lm e mai nap is —- napja áldozatnak,
Hogy a nagy emlékét tisztelje, megóvja . . .
Comenius ! . . .  О az : minden tanítónak 
Fönséges eszménye, igaz tanítója ! . . .

Lelkes tapsvihar jutalmazta a költőt e Comeniushoz méltó egy
szerűségében is fenkölt ódáért. — Most Dezső Lajos sárospataki tanító
képző igazgató lépett a felolvasó-asztalhoz s felolvasta Comeniusról írt 
emlékbeszédét, melyet lapunk élén egész terjedelmében közlünk. •—• 
Utána Szabó Aladár főgymnasiumi tanár olvasta fel tanulságos elme
futtatását a «Comenius-ünnepélyek jelentőségéről», mely a Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lapban olvasható.

Ezek után az elnök mondott egy pár szóban köszönetét a rendező
bizottságnak, a közönségnek s az ünnepi ülést befejezettnek nyilvánította. 
A Paedagogium ifjúsága énekének hangjai voltak a minden tekintetben 
sikerült emlékünnep végső akkordjai.

— A Comenius-kiállítás megnyitása alkalmából márcz. 26-ikán 
a budai Paedagogiumban is rendeztek ünnepet a következő műsorral : 
1. Karének. Előadja a Pædagogium ifjúsága. 2. Az ünnepély megnyitása 
Gyertyánffy István igazgató által. 3. Oda Comeniushoz. Irta és felolvassa 
Farkas Lajos, II. polgári iskolai tanítóképezdei növendék. 4. A Come
nius-kiállítás ismertetése dr. Kiss Áron tanártól. 5. Emlékbeszéd Come
nius felett. Tartja Messing Lajos, II. polgári iskolai tanítóképezdei nö
vendék. 6. Az Orbis Pictus. Ismerteti Ján Mátyás, IV. éves elemi tanító
képezdei növendék. 7. Emlékvers Comeniusról. Irta, felolvassa Varga 
László, IV. éves elemi tanítóképezdei növendék. 8. Záró-ének. Előadja a 
Pædagogium ifjúsága.
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—  A  tiszántúli ev. ref. középiskolai Tanáregyesület Évkönyve 
az 1891/2-dik évre. Szerkesztette Elek Lajos egyesületi jegyző. XI. év
folyam. Debreczen 1891. Az egyesületi és közgyűlési ügyeken kívül érte
kezéseket is közöl, melyek a Hajdu-Nánáson tartott közgyűlésen felol
vastattak. Tanügyi szemle ez. alatt Nagy Zsigmondi a múlt év tanügyi 
mozgalmait ismerteti, így kül. német iskolai reformokat, a berlini kon- 
ferenczia eredményeit, tüzetesen ismertetve a föltett kérdéseket s a kon- 
ferenezia feleleteit ; ezután röviden a franczia tanügyi mozgalmakra is 
vet egy tekintetet ; végre áttér a hazai tanügyre is es itt, mint a feleke
zet tanügyi autonómiáját sértő eljárást említi fel, hogy — ámbár a nmlt. 
vallás- és közokt. miniszter úrnak a német nyelv intensivebb tanítása 
érdekében kiadott rendeletét (mint a mely az állami közvetlen rendel
kezés alatt álló gymnasiumokhoz intéztetett) az egyházkerület egysze
rűen tudomásul vette, mégis pl. «a debreczeni főgymnasiumban műkö
dött kormányképviselő megengedte magának a miniszter külön rende
letére való hivatkozással azt sem a törvény, sem a törvényen alapuló 
érettségi vizsgálati szabályzat által nem rendelt, sőt még csak fel sem 
tételezett, tanügyi autonómiánkat ellenben érzékenyen sértő eljárást, 
hogy olyan növendéket is szóbeli vizsgálatra állíttatott a német nyelvből, 
a kinek dolgozata két szaktanár egybehangzó Ítélete szerint «jó» osz
tályzatot nyert. Pedig az érettségi vizsgálatokat szabályozó «Utasítás» 
16. §-a értelmében szóbeli vizsgálatra állítani bárkit is nem a kormány- 
képviselő, hanem az elnök jogkörébe tartozik. Ezt a sérelmes esetet 
felemlíteni elmulaszthatatlan kötelességemnek tartottam, hogy így szé
lesebb körben is tudomásra jutván, az érdekelt körök az autonómiánk 
ellen intézett ilyen merényletek ellen kellőleg és idejekorán védekez
hessenek.» Ezután még elismeréssel emlékezik meg a tanügyi kormány
nak a testi nevelés érdekében tett intézkedéseiről. — Ezt követi Bodnár 
Lajos terjedelmes dolgozata. «A hajdúnánási ev. ref. gymnasium, törté
nete». Végre Sinka Sándor ily czímfí értekezése: «Latin nyelvtanítá
sunk a III-ik és IV-ik osztályban és Cornelius Nepos.» Hiánynak mondja, 
hogy a latin nyelvtanok és gyakorló könyvek nem a III-ik és IV-ik 
osztály olvasmányához (már t. i. Neposhoz és Caesarhoz) fűződnek. 
«Nekünk úgy nyelvtanainkban, mint gyakorló könyveinkben a III-ik és 
IV-ik osztályban Nepos és Caesar tartalmához és nyelvéhez kell alkal
mazkodnunk és pedig, ha a latin nyelvi tanitáson lendíteni akarunk, 
nagyobb mértékben, mint azt eddig tehettük.» Ezután fejtegeti Corn. 
Nepos isk. auctorul való használásának jó oldalait, de elismeri, hogy 
jelentékeny hibái is vannak. Minthogy azonban pædagogiai hibának 
tartja a tanulók előtt e hibákra folytonosan ráutalni, kívánatosnak 
tartja, hogy «Nepos maradjon a gymnasium első auctora, de hibáitól 
kíméletes módon tisztíttassék meg», mint a hogy e tekintetben Német
országban több kísérlet történt, ott « a történelmi tévedések szempont
jából úgy járnak el, hogy a melyeket a tudomány jelen állása feltétlenül 
tévedéseknek ismer, azok lehetőleg Nepos modorában helyreigazíttatnak. 
így Milt. 1., 2., Thrasybulus 1., Pelopidas 1. stb.»

Ily eljárást mi kénytelenek vagyunk épen a tudomány nevében 
kárhoztatni. Auctorok purgálása ellen — ha okkal-móddal történik —- 
nincs kifogásunk, de ilyetén megváltoztatásukat nem helyeselhetjük 
akármily jeles férfiaktól származik is különben. S minthogy szerintünk 
ezt tenni nem szabad s minthogy Corn. Nepost jóvá így sem tehetjük,
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azt hiszszük, kár egy régi usushoz annyira ragaszkodni, hogy Corn. 
Nepost, kit tantervűnk érdeme szerint — lomtárba helyezett, minden 
áron a gymnasium kezdő klasszikusául szerepeltessük.

A «Budapesti magyar gyorsíró egyesület» a gyorsíró-taná
roknak 1891 május 16-án Budapesten tartott országos értekezlete meg
bízásából mostanában emlékiratot adott be gr. Csáki/ Albin vall. ésközokt. 
miniszter úrhoz. Ki van ebben mutatva, hogy újabb időben nagyon fogy 
a gyorsírást tanulók száma, mert míg pl. 1884/5-ben 3012 volt számuk, 
a múlt iskolai évben 524-gyel kevesebb volt s az annál feltűnőbb, mert 
külföldön a gyorsírás folyvást nagyobb és nagyobb tért hódít. Ennek 
okát az emlékirat a gyorsíró-tanárok díjazásának csekély voltában 
találja. Czáfolja azt az ellenvetést, hogy a gyorsírás tanulása a túlterhe
lést előmozdítja, rámutat az egyetemi tanulmányok alatt való nagy 
fontosságára, egyes pályákon való gyakorlati jelentőségére. Nem kívánja 
az emlékirat a gyorsírás kötelezővé tételét, csak azt, hogy a gyorsírás 
továbbra is facultativ tantárgy legyen a középiskolákban s egyszersmind 
arra kéri a miniszter urat, hogy a gyorsírás felkarolására hívja fel a 
középiskolák igazgatóinak, főigazgatóknak stb. a figyelmét, végre hogy 
megfelelő anyagi támogatást is nyujtson.

— Az Írásbeli dolgozatok javításáról érdekes fejtegetést közöl a 
Neue Jahrbücher für Philologie и. Paedagogik f. évi első füzete Mahn 
Pál tollából. Hibáztatja a dolgozatok iskolai javításának futólagos vég
zését. a tanárnak e tekintetben való közönbösségét. Az írásbeli dolgoza
tok javítása nem mellékes feladata a tanításnak, hanem egyik legfonto
sabb mozzanata. A hibákat csoportosítva kívánja megbeszéltetni, így pl. 
1. tolihibák, 2. helyesírási hibák, 3. grammatikai, 4. stilisztikai, 5. tár
gyi, 6. logikai hibák. A javítást a tanuló végezze, hogy a javítást okada- 
tolja is a füzetében. Hogy a tanulónak eleven emlékezetében legyen a 
javításkor a dolgozata, azt kívánja, hogy a javítás mentül előbb történ
jék, s az iskolai javító óra napján végezzék a házi javítást is, úgyhogy 
másnap a tanulók beadják a füzetüket. A javítás közös iskolai munka, 
idegen nyelvi tanításnál valóságos grammatikai ismétlés, mely alkalom
mal a füzeteket nem is szükséges mindjárt kiosztani a tanulók közt, 
mert különben kiki csak saját egyes hibái javítására ügyelne s nem 
venne részt a közös munkában. — Szóval ez értekezésben jobbára azok 
az elvek vannak hangsúlyozva, melyeket Utasításaink is hangoztatnak s 
a budapesti gyakorló iskola már régen követ. Talán lesz alkalmunk ez 
eljárást egyszer bővebben ismertetni.

I Gáspár János kir. tanácsos, nyug. kir. tanfelügyelő, a nagy- 
enyedi Bethlen kollégium volt tanára, a nagy-enyedi ev. ref. egyház 
főgondnoka, a magyar nevelés- és oktatásügy jeles bajnoka f. é. márczius 
hó 6-ikán élete 70. évében Nagy-Enyeden elhunyt. «Halálával egy hosz- 
szú élet ért véget, - mondja a gyászjelentés, — melynek ő minden 
perczét övéinek és a köznek boldogítására szentelé. Félszázadnál tovább 
terjedő időn keresztül buzgólkodott és munkált szakadatlanul a magyar 
nemzeti népnevelés érdekében, mint a legelső úttörők egyike és a meg
futott pályán a jóknak és igazaknak tisztelete kisérte mind végig ; maga 
pedig szeplőtlenűl tiszta jellemnek, szeretetet sugárzó, jóságos léleknek



188 VEGYESEK.

nyomait hagyta maga után mindenütt. Kötelességeit családja és nemzete 
iránt mintaszerű hűséggel leróva hajtotta fejét a halál álmára. » Gáspár 
János a «Magyar Pædagogiai Társaság»-nak rendes tagja volt. A társaság 
emlékbeszéddel üli meg emlékét, mely lapunkban fog megjelenni.

— Tanárok kongressusa. A debreczeni állami főreáliskola tanári 
kara kérvényt intézett a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz, melyben 
azt kéri, hogy a fővárosi és vidéki tanárok a fizetés- és rangosztályren- 
dezés alkalmával egyaránt a VIII. rangosztályba soroztassanak. E kér
vény támogatására felhívták az egyes tanártestületeket s az Orsz. Tanár- 
egyesületet is és azt indítványozták, hogy april 11 -ikén Budapesten ez 
ügyben tanári kongressus tartassák. Az orsz. tanáregyesület választmánya 
magáévá tette ez indítványt és ez ügyben körlevelet bocsátott ki a tag
társakhoz és tanártestületekhez. A kongressus Budapesten április 11-ikén 
lesz d. e. 9 órakor az Y. kér. áll. főreáliskola (Markó-utcza) dísztermében.

— Az új tankönyvbírálati szabályzatokat az orsz. közoktatási 
tanács ügyvivő alelnöke a következő körlevéllel küldte meg a tanács 
összes tagjainak és külső bírálóinak :

Igen tisztelt uram ! Midőn ide mellékelve szerencsém van a vallás- 
és közoktatási miniszter úr ő nmsgától helybenhagyott és kiadott új 
tankönyvbírálati szabályzatokat mihez tartás végett tisztelettel megkül
deni, bátor vagyok az orsz. közokt. tanács Elnökségének jóváhagyásával 
ez irányadó rendeletekhez, leginkább az eddigi tapasztalatokból merített 
nehány fölvilágosító megjegyzést csatolni és azoknak szíves figyelembe 
vételét kérni.

A tankönyvek hivatalos bírálatának tagadhatatlanul legközvetle
nebb czélja, hogy a tudományos, didaktikai vagy erkölcsi és állami szem
pontból jogos igényeknek meg nem felelő könyveknek iskolai használa
tát megakadályozza. Azonban e negativ föladatnál nem kevésbbé fontos 
a hivatalos bírálásnak pozitív czélja. hogy t. i. a tankönyveknek fokoza
tos javulást tőle telhetőén elősegítse. E szempontból különösen ajánlatos, 
hogy a bírálók itéletöknek indokolásában ne csak a megbírált munka 
fogyatkozásainak vagy hibáinak fölsorolására szorítkozzanak, hanem 
lehetőleg egyúttal útmutatást is adjanak a szerzőknek arra nézve, hogy 
munkájuk új kiadása alkalmával mily irányban és mely szempontokból, 
eshetőleg mely minták szemmeltartásával vagy mely segédeszközök föl- 
használásával eszközöljék könyvük javítását. Csak ily eljárás mellett vár
ható, hogy tankönyveink kiadásról-kiadásra jobbakká legyenek és tan
könyv-irodalmunknak még mindig alapos panaszokra jogosító színvonala 
emelkedjék, a mi pedig annál szükségesebb, mert kétségtelen hogy a 
rossz vagy hiányokban bővelkedő tanköny a legjelesebb és legbuzgóbb 
tanárt is feszélyezi és a tanítás sikerét legalább is tetemesen meg
nehezíti.

A szabályzatok egyes szakaszaihoz a következőkre vagyok bátor a 
t. bíráló urak figyelmét fordítani.

1. A 4. §. világosan megmondja, hogy valamely engedélyezett 
könyv más iskolák számára csakis akkor engedélyezhető, ha ez utóbbi 
intézetek tantervének is megfelel. (Ugyanaz áll természetesen egészen új 
könyveknél is, melyeknek már megjelenésök alkalmával több rendbeli 
iskolák számára való engedélyezése kérelmeztetik.) A szabályzat e köve
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telménye annál szigorúbban érvényesítendő, minél gyakoriabb főleg az 
utolsó időben a kiadóknak vagy szerzőknek az a rendszerint jogosulatlan 
kívánsága, hogy valamely tankönyvük több rendbeli iskolák számára 
engedélyeztessék. Elvileg e kívánság egyáltalában nem helyeselhető, 
mert a különböző fajú vagy fokú intézetek, még ha tervszerű megálla
podásaik első pillanatra igen hasonlók vagy majdnem azonosak is, a tanítás 
eltérő módszerénél vagy czéljánál, valamint tanítványaik különböző elő
képzettségénél fogva sajátos viszonyaiknak megfelelő, az idézett momen
tumokat kellően figyelembe vevő tankönyveket igényelnek. De ezen 
többnyire csupán üzleti érdekekre alapított kívánság mellett ma általá
ban az a régebben eléggé indokolt szempont sem szólhat többé, hogy 
bizonyos intézetek számára külön ez intézetek igényeit érvényesítő 
tankönyveink nincsenek. Ezért e szakasz értelmében legnagyobb figyel
met érdemelnek az egyes iskolafajok sajátos igényei, és más intézet szá
mára engedélyezett tankönyv csupán abban a rendszerint ritka esetben 
ajánlható engedélyezésre, ha ez intézeteknek nemcsak a tanterv, hanem 
egyúttal a tanítás módszere és a tanulók előképzettsége tekintetében is 
teljesen megfelel. Ez összefüggésben különös figyelmet érdemel a 8. §. is, 
mely megszabja, hogy mely tankönyvek mutathatók be kötetenkint, 
melyek csupán egyszerre, és mely tankönyvektől követelendő meg, hogy 
több osztály anyagát egy-egy kötetben összefoglalják. E 8. §. határoza
tai azonban az átmenettel járható bajok kikerülése végett csak egy fél
évvel a szabályzatok keltétől (azaz f. é. szept. 1.) lépnek teljes szigorral 
érvénybe.

2. A 10. §. kimondja, hogy a bírálók megbízatásukat a könyv sor
sának végleges eldöntéséig bizalmas jellegűnek tekintsék. E kívánság 
egyedüli czélja, hogy a bírálók mentén minden külső befolyástól vagy 
ízetlen zaklatástól oldhassák meg feladatukat. A tanács Elnöksége titok
ban tartja a bírálók megbízatását s így a bírálók csak maguknak tulajdo
níthatják, ha őket munkájuk befejezése előtt sokszor illetlen, sőt sértő 
befolyásolásokkal fölkeresik és itéletökre néha bajosan minősíthető pres- 
siót gyakorolni törekszenek.

Az ügymenet rendje és pontossága szükségessé teszi, hogy a bírá
lók a bírálataik beküldésére kitűzött határnapot pontosan megtartsák, 
mert különben a tárgyalások sorrendjének megállapítása lehetetlen. 
Akadályoztatás esetében azért kívánatos a tanács irodájának előzetes 
értesítése.

A bírálattal együtt a megbírálásra küldött könyv, melyet a bírálók 
rendszerint figyelemre méltó és a könyv új kiadásának megbírálásánál 
eshetőleg útbaigazító lapszéli jegyzetekkel látnak el, visszaküldendő. De 
a bíráló, ha ebbeli kívánságát a tanács titkárával tudatja, minden könyv
ből, a melyet megbírált, kaphat egy-egy példányt.

3. A 13., 16. és 21. szakaszok az új kiadásokra vonatkoznak. Elvi 
szempont itt, hogy a bírálatban felsorolt hibák kijavítása nem jogosítja 
föl a szerzőt arra, hogy könyve új kiadásának ongedélyezését eo ipso 
várhassa vagy követelhesse. E szempontból, félreértések és utólagos vá
daskodások vagy gyanúsítások kikerülése végett, igen fontosak a 13. és 
16, §§., melyek a két szabályzatban eltérően vannak ugyan fogalmazva, 
de értelmökben és czéljokban teljesen azonosak. E szakaszok t. i. arra 
figyelmeztetik a bírálókat, hogy bírálataikban világosan és minden félre
értést eleve kizáró határozottsággal mondják ki, hogy a bírálataikban
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fölsorolt hibák a megbírált könyvek összes fogyatkozásai-e vagy csupán 
mutatványok a megbírált munkában található rokon természetű hibák 
nagyobb számából. Általában hangsúlyozandó, hogy az új kiadással 
szemben a követelések semmi esetre nem lehetnek enyhébbek, sőt, hogy 
a javíthatás jótéteményében részesült könyveknél szigorúabban kell 
eljárni, mint valamely új munkával szemben. Tankönyveink színvonala 
első sorban attól függ, hogy az új kiadásoktól szigorúan megköveteljük, 
hogy igazán javítottak legyenek.

4. A 15. §-hoz megjegyzendő, hogy a tanács a könyv engedélye
zésére vagy visszautasítására vonatkozólag bírálóitól minden egyes eset
ben világos és határozottan formulázott javaslatot vár. Az oly fordula
tok, mint pl. hogy a bíráló «az előadottak alapján nem kíván javaslatot 
tenni», vagy hogy « az Ítéletet a tanácsra bízza», semmi körülmények 
közt nem engedhetők meg, mert a szabályzatoknak egész szelleme szerint 
hasznavehetetlenné teszik az egész bírálatot.

5. A 14. §-ban említett segédkönyvekre vonatkozólag megjegy
zendő, hogy ilyenekkel szemben magasabb igények emelendők és enge
délyezésre illetőleg ajánlásra csupán igazán értékes könyvek hozandók 
javaslatba. Ifjúságunk és még inkább a szülők már annyira meg vannak 
terhelve a köteles tankönyvek nagy számával és nem kevésbbé nagy árá
val, hogy ezen felül csupán valóban becses munkákat szabad megvásár
lásra ajánlani, illetőleg beszerzését követelni. Az ily segédkönyveknél 
már e szempontból is különös figyelmet érdemel azoknak ára is, a meny
nyiben nagyon drága munkáknak javaslatba hozatala lehetőleg már ezen 
oknál fogva mellőzendő.

6. A 22. §. kimondja, hogy a megbírált munka szerzője hivatalból 
megkapja a bírálatok másolatait, és hangsúlyozza, hogy e bírálatok «az 
érdeklettnek kizárólag magánhasználatára szolgálnak« és sajtó utján 
nem közölhetők. E figyelmeztetés önkényt következik a szellemi tulajdon 
fogalmából, a mennyiben a bírálat azzal, hogy tájékoztatás czéljából 
másolatban a megbíráltnak kbidatik, még nem válik ennek tulajdonává, 
melylyel szabadon rendelkezhessék. Ellenben a bíráló maga rendelkez
hetik a maga tulajdonával és tetszése szerint közrebocsáthatja a tanács 
számára készített bírálatait, de ez is csak a tankönyv ügyének Ü Nagy- 
méltósága részéről történt elintézése után és a bírálat hivatalos jellegét 
föltüntető részletek teljes mellőzésével történhetik.

Végül megjegyzem, hogy az orsz. közokt. tanács illető szakosztálya 
vagy maga az Elnökség a bírálatokban fölhozott adatok és indokok ösz- 
szesége és természetesen a megbírált munka alapján hoz Ítéletet, illető
leg terjeszt föl javaslatot a miniszter úr О Nmgához. A tanács azért a 
bírálatban foglalt minden egyes kifogásért vagv eshetőleg elvi kijelen
tésért, illetőleg javítási tanácsért felelősséget nem vállal. Félreértések, 
eshetőleg tévedések kikerülése végett azonban a tanács jövőre, ha a bírá
latnak valamely tétele feltűnően tévesnek bizonyiíl vagy a bíráló vala
mely kívánságához fontosabb elvi szempontból hozzá nem járulhat, ezt 
a bírálat másolatán meg fogja jegyezni, nehogy az a vád érhesse, hogy 
neve és tekintélye alatt el nem fogadható vagy alapjukban téves infor- 
mácziók mennek világgá és eshetőleg megtévesztik az érdekletteket. De 
már eleve tiltakoznom kell azon föltevés ellen, mintha a tanács jövőre is 
felelősséget vállalna a bírálat mindazon részleteiért, melyeknél eh érő 
véleményének jelzését nem tartotta szükségesnek. A hivatalos bírálásnál



MAGYAR RAEDAGOGIAI TÁRSASÁG. 191

is tiszteletet követel a szakférfiak egyéni meggyőződése, a tanács pedig 
nem teheti magát a legkisebb szakkérdésben is megbízottjainak felül- 
bírálójává.

E megjegyzések nem akarják a t. bíráló urakat felelősséggel terhes, 
de egyúttal rendkívül hasznos és fontos működésökben semmi tekintet
ben legkevésbbé is korlátozni. Egyedüli czéljuk, a mellékelt szabályza
toknak némely, mint az eddigi tapasztalás mutatta, félremagyarázásra 
alkalmat szolgáltatott határozataira vonatkozólag az orsz. közokt. tanács 
és közvetve a nmgú minisztérium intentióit kellő világításba helyezni. 
Ily ‘értelemben újra ajánlom a fonti megjegyzéseket a t. tagtársak és 
bíráló urak szives figyelmébe. - - Budapest, 1892. márcz. 11., az orsz. 
közokt. tanács elnökségének üléséből. — Heinrich Gusztáv, az orsz. 
közokt. tanács ügyvivő alelnöke.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Az 1892. évi márczius hó ití-án tartott elnökségi ülésből.

Elnök : Heinrich Gusztáv ; jegyző : Trájtler Károly.
Jelen voltak : Badics Ferencz, Csengeri János, György Aladár, 

Lengyel Sándor, Verédy Károly, Volf György.
A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása után :
1. A titkár néhány folyó ügy előadása kapcsán jelenti, hogy a társa

ságnak eddig összesen 326 kültagja van.
2. Yerédy indítványának tárgyalása újabb rendes tagok megválasz

tása tárgyában a jövő ülésre marad.
3. A társaság régi vagyonának átadása ügyében a volt pénztár

nokkal felvett jegyzőkönyv felolvastatván, az elnök megbízatott, hogy ez 
ügyet végleg rendezze.

4. Egy «Pæd. Repertorium» és egy «Pæd. műszótár» szerkeszté
sére vonatkozó indítványok tárgyalása alkalmasabb időre marad.

5. A «Comenius-ünnepély» tárgyában elhatározza az ülés, hogy ily 
ünnepély a főváros többi tanügyi egyesületeivel karöltve rendeztessék s 
az elnök által ez ügyben tett intézkedéseket jóváhagyja.

6. A pénztárnok jelentést tesz a pénztár állapotáról. Eddigi bevé
tel : 409-97 frt ; kiadás : 207‘32 frt ; pénztári maradvány : 202'65 frt.

7. A pénztárnok előterjesztése, mely szerint intézetek, testületek 
egyesületek a társaság folyóiratát csakis 5 frtnyi előfizetési ár mellett kap
hatják, mint az alapszabályokból önként következő eljárás, elfogadtatik.

8. A folyóirat szerkesztője jelentést tesz a «Franklin Társulat »-tál 
kötött megjegyzés módozatairól.

9. György A. indítványára a május havi felolvasó ülésen Nagy 
László rendes tag emlékbeszédet fog tartani Gáspár János elhunyt ren
des tag fölött.

10. A titkár az alapszabályok értelmében javaslatot tesz a «Társa
ság Ügyrend »-je tárgyában. Tárgyalása a jövő ülésre marad.
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K ü lső  ta g o k  fe lv é te le .

Figyelmeztetés. Az alapszabályok 14. §. szerint: «Külső tagok oly 
egyének lehetnek, a kik a közoktatás terén működnek vagy működtek». 
Ennek értelmében a márcz. 16-án tartott elnökségi ülés, félreértések 
kikerülése végett, külön is kimondotta, hogy intézetek, társulatok, testü
letek nem vehetők fel tagokul, hanem csak előfizetőktil. E szerint a köz
lönyünk első füzetében a külső tagok névsorába került intézetek, ú. m. 
Ág. ev. főgymn. (Aszód), Ág. ev. fögymn. (Rozsnyó), Kath. főgymn. 
(Eger), Tanítóképző-intézet ( N.-Szombat) az előfizetők közé osztatnak. 
Az azóta fölvételre jelentkezett intézetek, ú. m. Ág. ev. lyccum (Kézs- 
márk), Állami tanitóképezde (Losoncz), Kir. fögymn. (Bcszterczebá- 
nya), Közs. kath. fögymn. ( Jászberény), Polgári leányiskola ( Aszód) 
szintén előfizetőkül tekintetnek, valamint az ezután jelentkező intézetek, 
társulatok és testületek is csak azok közé vehetők föl.

Márczius 16-ig külső tagokid (folytatólag) felvétettek:
Antal Géza (Pápa), Áldori Bertalan (Fegyvernek).
Balás Árpád (M.-Ovár), Barla Kálmán (Jászberény), Barna Mihály 

(Jászberény), dr. Bánfi Zsigmond (Budapest), Beniczky Lajos (Znióvár- 
alja), Benkő Kálmán (Arad), Bricht Lipót (Budapest).

Csepely Sándor (Budapest).
Fest Aladár (Fiume), Fülep Imre (Debreczen).
Gáty István (Pápa), Gergelyi Jakab (Budapest), Ghyczy Géza 

(Budapest).
Dr. Heinrich Károly (Budapest).
Karay Sándor (Debreczen), dr. Koós Gábor (Budapest), Körösi 

Sándor (Fiume), dr. Kremmer Antal (Budapest), Kun Ignácz (Beszter- 
czebánya), Iíutnyánszky Jenő (Znióváralja).

Laczkó Dezső (Veszprém), Lenner Emil (Győr).
Mébold Frigyes (Budapest).
Dr. Németh Antal (Győr).
Osztrogonácz János (Budapest).
Paulay Ödön (Jászberény), Pókász Imre (Arad).
Balovich Lajos (Beszterczebánya), Bátskay János (Znióváralja), 

Behák Ede (Losoncz), Bévy Ferencz (Budapest).
Simon Béla (Czegléd), dr. Simonyi Zsigmond (Budapest), Stepanko 

Albert (Znióváralja), ifj. Streitman András (Jászberény), Szabó József 
(Arad), Szakái Károly (Pápa), Szalay Gábor (Pécs), dr. Szántó Sámuel 
(Debreczen), Száraz Ferencz (Újvidék), Szilágyi József (Pápa), Szűcs 
Kálmán (Beczefa).

Thaisz Lajos (Losoncz), Tóth Sándor (Szathmár).
Varga István (Gyönk).
Dr. Wagner Lajos (Pozsony), Waldapfel János (Budapest).
Zichy Antal (Budapest).
A közlöny első füzetében a külső tagok száma (a föntnevezett 

négy intézetet leszámítva) : 269 ; a most kimutatott 50 új taggal =
összesen : 310.



AZ AUSZTRIAI KÉZMŰVES-ISKOLÁK ÉS IPAR
OKTATÁSUNK NÉMELY KÉRDÉSEI.*

Ausztriában 1885 óta új iskolafaj keletkezett, az úgynevezett 
kézműves-iskola (Allgemeine Handwerkerschule). Szervezetének 
alapvonalait báró Dumreicher, az ausztriai iparoktatás lángeszű 
szervezője, abban az előterjesztésben vetette meg, melyet a « Central- 
Commission für Angelegenheiten des gewerblichen Unterrichtes» 
1885 márczius 9-én tartott ülésében adott elő. Még abban az 
évben nyíltak meg az első ily fajta iskolák Imst, Kladno és Jaro- 
merben ; majd Jungbunzlau és Wolinban. 1888-ban keletkezett ily 
iskola Leitomischlben ; végre 1889-ben Linzben és Klagenfurtban.

Az ausztriai általános kézműves-iskola oly fiúk számára van 
alapítva, kik még a tankötelezettség ideje alatt, és a tankötelezett
ségnek való megfeleléssel együtt meg akarják szerezni azokat az 
ismereteket és ügyességeket, melyek valamely iparág, különösen 
kézmü-iparág megtanulására előképzésül szolgálhatnak és arra 
kívánatosak. Ennek a czélnak megfelelően a kézműves-iskola a 
helyi viszonyok szerint két- vagy háromosztályú ; az I. osztályba 
a tanulók betöltött 12-ik életévökben, az általános népiskola hat 
osztályának sikeres elvégzése, avagy megfelelő felvételi vizsgálat 
alapján vétetnek fel. A kézműves-iskola I. és II. osztálya tehát 
egybeesik a tankötelezettség hetedik és nyolczadik évével. E két osz
tályban a tanuló egybefejezett egészet alkotó ismeretkört szerezhet, 
melylyel azután az iparos műhelyébe léphet. A kézműves-iskola
III. osztálya már a tankötelezettségen túl esik s azoknak van 
szánva, kik behatóbb ipari előképzettséget akarnak szerezni.

A kézműves-iskolába járó tanulók tehát fel vannak mentve 
az általános népiskola VII. és VIII. osztályának meglátogatása

* Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagy
méltóságának megbizásából tett tanulmányi útról szóló jelentés.

Magyar Pudagogia. I , 4. 1 3
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alól ; azok a tanulók pedig, a kik a kézműves-iskola legalább két 
évfolyamát végezték, mint iparos tanonczok föl vannak mentve az 
iparos tanoncziskola ama tantárgyainak tanulása alól, a melyekből 
elegendő ismereteket szereztek.

Mint a tantervből látjuk, a kézműves-iskola nem rövidíti 
meg a még tanköteles tanulókat szellemi érdekeikben, mert 
megadja mindazokat az ismereteket, a melyeknek az általá
nos népiskola vagy polgári iskola legfelsőbb két osztályában 
elő kell fordulniok. De már a népiskola keretébe tartozó isme
retek tanításánál is figyelmet fordíthat a kézműves-iskola a leendő 
iparos szükségleteire ; a tanításban a fősúlyt a tantárgyak ama 
részeire helyezi, melyek az iparosra nézve fontosak ; az általános 
míveltséghez tartozó ismereteket is oly módon dolgoztatja fel, a 
milyen módon az iparos azokat használhatja.

A kézműves-iskola tehát lényegében nem egyéb, mint egy 
bizonyos társadalmi osztály igényeihez szorosan alkalmazkodó 
népiskola. .

A kézműves-iskola szervezetének egy második lényeges és 
jellemző vonása abban van, hogy nemcsak elméletileg, hanem gya
korlatilag is előkészít az iparra, a mennyiben az I. évben heti 8, a
II.-ban heti 13, a Ш .-ban heti 18 órában gyakorlati oktatást is ad 
kézügyességben és ipari munkákban. Az eredeti tervben ki volt 
mondva, hogy ez az oktatás az illető ipar első kézfogásaira és 
munkáira szorítkozzék, körülbelől abban a terjedelemben, a mint 
az a jó iparos mester oktatásánál az első évben eszközöltetik. Az 
intézetek azonban, miként arról a prágai kiállításon bemutatott 
tanulómunkákból és Linzben a műhelyekben meggyőződtem, túl
mennek az alapításuknál kitűzött czélon és a tanulókat az iparban 
nem csupán « előképezni», hanem némileg már «kiképezni» is 
igyekszenek.

A szervezet szerint minden kézműves-iskolának több mű
helye van : fa- és fém-munkákra, továbbá szerkesztő mintázásra.. 
A gyakorlati oktatás czéljából rendszerint két művezető van alkal
mazva ; egy a fa- a másik a fém-munkákra.

Az intézetbeli gyakorlati kézügyességi oktatás alól csupán 
azokat a tanulókat mentik fel, a kik szabad idejükben valamely 
magánműhelyben tanulnak. A tanórarendet arra való figyelemmel 
állítják össze.

A kézműves-iskolák szervezetének eme fővonásaiban ide
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vetett vázlatából látható, hogy itt nem csupán egy új fajta ipar
iskolával van dolgunk, hanem oly kísérlettel, mely a népneveién 
mélyre ható reformjára irányul. A kézműves-iskolában azon 
eszme jut kifejezésre, hogy a népnevelést ki kell mozdítani hagyo
mányos pályájából és megfelelővé tenni ama követeléseknek, 
melyeket a jelenkor társadalmi és gazdasági állapota az iskola 
iránt támaszt, és a melyeket a szervező àllampædagogus figyelembe 
tartozik venni.

Másodszor azt látjuk, hogy a kézműves-iskola az ausztriai 
iparoktatás rendszerében egy hézagot van hivatva betölteni. 
Ugyanis amott a tankötelezettségen túl levő ifjúság számára az 
ipari képzőintézeteknek csak két főcsoportja állott fenn : tovább
képző iskolák (tanoncziskolák) és szakiskolák. Amazok feladata, a 
naphosszanta az üzletben elfoglalt tanonczokat az esti órákban és 
vasárnapokon tovább képezni ; emezek a tanulókat egész nap fog
lalkoztatják és egy bizonyos iparágban kiképezik. Tehát gondos
kodva volt a 14-ik életévet betöltött iparos ifjúság továbbképzésé
ről és kiképzéséről. A még tanköteles korban levő és ipari pályára 
törekvő ifjúságnak előképzésére nem volt különösebb intézke
dés téve.

A kézműves-iskolával megalkották az iparos pályára elő
készítő iskolát. Most már az iparoktatás rendszerében az intézetek 
három főcsoportját különböztetik meg : az előkészítő, a tovább
képző és a kiképező iskolákat. Az előképzésnek szolgál a kézműves- 
iskola, a továbbképzésnek a tanoncziskola, a kiképzésnek a szak
iskola.

A kézműves-iskolák létesítésénél még egy harmadik szem
pont is volt irányadó : ott, a hol szakiskolák alapítására a létföl
tételek hiányoznak, tehát az iparban való kiképzés nem lehetséges, 
legalább az előképzés megszerzésére alkalmat adni, és a reáliskolát 
megszabadítani oly elemektől, melyek csupán azért tódulnak oda, 
mivel maguknak való megfelelőbb iskolát nem találnak.

Hogy teljesen világossá tegyem ezt a harmadik szempontot, 
szólanom kell a kézműves-iskoláknak a szakiskolákhoz való viszo
nyáról.

A szakiskolák feladata az ifjúságot egy bizonyos iparágban 
elfoglalandó meghatározott működéskor számára (munkásnak, 
mesternek, munkavezetőnek) kiképezni. Ily iskola csak ott van 
helyén és csak ott találja meg egészséges létföltételeit, a hol hatá-

13*
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rozottan kifejezett szükséglet mutatkozik épen ama bizonyos iparág 
fejlesztésére ; a hol tehát amaz iparághoz tartozó egyének meg
felelő számmal vannak.

Ezeket a létföltételeket kétféle helyeken lehet megtalálni :
1. vagy az iparos élet központjaiban, nagy városokban, kiterjedt 
iparterületek czentrumaiban, a hol iparágak egész nagy csoportjai
nak különféle oktatási szükségleteit kell kielégíteni; — vagy 2. oly 
helyeken, a hol noha csupán egy irányban dolgozó, de erős külön
leges ipar létezik. Az első esetben többféle tagolt nagy ipariskolák
nak van lielyök, melyek a termelés egész nagy csoportjai (gépészeti 
szakok, textil ipar, építő ipar, kémiai ipar, müipar) számára nevel
nek erőket. Ez az eset fenforog hazánkban a fővárosban, a hol az 
állami ipariskola gondoskodik az ipari termelés különféle csoport
jai számára szükséges erők neveléséről.

A második esetben a szakiskolának az lesz a feladata, hogy 
annak az egy különleges helyi iparágnak, melynek közepén fennáll, 
különleges szükségleteivel számoljon. Ily nemű szakiskolákban 
csak azt a bizonyos iparágat kell ápolni. Erre példa hazánkban az 
alsó-meczenzéfi állami felső népiskolával kapcsolatos tanműhely, 
melynek az lenne a czélja, hogy az ama vidéken csaknem házi- 
iparszerüleg mívelt szerszámkészítésre munkásokat neveljen.

A mely város nem központja az ipari életnek, vagy a hol 
nincsen erős fejlett helyi iparág, ott nincsen meg a talaj egy ipar
iskola vagy ipari szakiskola számára. Ily helyen lehet ugyan szak
iskolát létesíteni, de ez önkényes alkotás fog maradni, mely nem 
tud fejlődni, mivel a helyi vagy vidéki lakosságban hiányzanak 
amaz elemek, a melyek számára az alapíttatott. Hiányzanak első 
sorban a tanulók ; de még ha ezt a hiányt mesterséges eszközökkel 
el is tüntetik, akkor hiányzanak az állások, melyeket a végző 
tanulók elfoglalhatnának. Téves az a nézet, hogy szakiskolával 
lehetne ipart teremteni. Számtalan szerencsétlen kísérletre mutat
hatnék a külföld és hazánk tanügye történetéből, mely az utóbbi 
nézetet czáfolja és arról tanúskodik, hogy erős iparüzö lakosság 
nélkül az ily szakiskola csak tengődik és proletáriátust nevel.

A föntebbiek szerint aránylag csekély ama helyek száma, a 
hol életképes ipariskola vagy ipari szakiskola számára megvannak 
a létföltételek. Ez áll különösen hazánkban, a hol kevés helyen 
van nagyobb szabású helyi ipar, vagy nagyobb kiterjedésű 
ipari élet.
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A közepes nagyságú és kisebb városok nagy többségében a 
viszonyok e részben úgy állanak, hogy azokban egy iparág sem 
dominál ; nagy termelésre alapított ipari különlegesség nem ápol- 
tatik ; van ugyan egy-két nagyipari telep a munkások bizonyos 
kontingensével, melyek legfeljebb estve tanoncziskolába járhat
nak ; a legközönségesebb kézműipar képviselve van ugyan, de csak 
abban a kiilönféleségben és számban, melyet a község minden
napi életszükséglete kiván; ezért minden egyes kézműipar az 
egyéneknek csak korlátolt számával van képviselve ; vannak a 
városban kovácsok, lakatosok, bognárok, asztalosok, ácsok, kömi- 
vesek stb., de mindenik iparágból csupán nehány czég van meg 
nem túlsók segédmunkással. Együttvéve ezek ugyan az iparüzők- 
nek tekintélyes számát adják, azonban egyik iparág vagy az ipar
ágak egyik főcsoportja sem szám szerint arra való, hogy egy szak
iskolát benépesítsen. Ily helyen szakiskola számára nincsen meg 
a talaj.

Mindazonáltal az utóbb jellemezett helyeken is meg van a 
szükséglet arra, hogy az ipari elem megfelelőbb módon képeztes- 
sék, mint a hogy az a tanoncziskolában lehetséges. A lakosság érzi 
az egész napi tanításra alapított ipari oktatás szükségességét. 
Ausztriában számos város ostromolja a kormányt állami ipariskola 
vagy legalább valamely iparág számára szakiskola alapítására irá
nyuló kérvényekkel.

Ennek a szükségletnek akart megfelelni az ausztriai köz- 
oktatásügyi kormány az általános kézműves-iskolákkal.* Belátta, 
hogy ily helyeken sem ipariskolát, sem szakiskolát nem szabad 
alapítani, azaz más szóval, le kell mondani az iparos elemnek 
iskolában való kiképzéséről. De fenmaradt az iskolában való elő
képzésnek lehetősége, még pedig az előképzés az iparágak egy 
lehetőleg nagy számára nézve. A hol a viszonyok igen kisszerűek 
arra, hogy szakiskolát lehessen alapítani, mely egy iparágra ki
képez, ott igen is helyén lehet oly intézet, mely tíz különféle ipar
ágra előkészít. Az előkészítés fogalmából következik, hogy ebbe az 
iskolába a tanulót tankötelezettségének letelte előtt kell felvenni, 
mert a kereseti viszonyok nem engedik meg, hogy a kézműves
osztályhoz tartozó egyének, miután tankötelezettségüknek eleget

4 Y. ö. Centralblatt für das gewerbliche Unterrichtswesen in Oester
reich. IV. kötet. 15. 1.
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tettek, még nehány évig az iskolapadon üljenek. Másfelől azonban 
gyakran lehet látni azt, hogy a kisebb mesteremberek is a fiaikat 
tanköteles korukban nem a népiskolába, hanem reáliskolába kül
dik. Mennyivel szívesebben küldenék oly iskolába, melyben az 
általános míveltséghez tartozó ismereteken kívül a tanköteles kor 
tartama alatt még leendő hivatásukra is előképzést nyerhetnek ?

De még nagy városokban, az ipari élet czentrumaiban is 
helyén lesz az általános kézműves-iskola. Az iparosok nagy része 
nincsen abban a helyzetben, hogy szakiskolát végezzen. A szak
iskolák tehát soha sem lesznek arra hivatva, hogy az iparosok nagy 
zömét képezzék. Azonfelül sem az állam, sem a társadalom nem 
teheti, hogy minden iparág oktatási szükségleteit szakiskolák ala
pításával kielégítse. Tehát még az ipari élet központjaiban is min
dig lesz az iparosoknak egy nagy száma, kik iparáguknak való 
szakiskolával helyben nem rendelkeznek; és mindig számosán 
lesznek az olyanok, a kik a fennálló szakiskolákat nem vehetik 
igénybe. Mindezekre nagy jótéteményt képezne, hogyha oly isko
lába küldhetnek fiaikat, mely az ipari foglalkozásokra előkészít, 
és melynek tevékenysége azután lassan-lassan a továbbképző 
tanoncziskola színvonalát is emelné.

A föntebbiekből látható tehát, hogy a következő körülmé
nyek szólanak a kézműves-iskolák alapítása mellett :

a) Hozzáférhetőség amaz egyének számára, a kik valamint 
kis, úgy nagy városokban is, sohasem lesznek abban a helyzetben, 
hogy ipari szakiskolát látogassanak.

b)  Sok helyen föltalálható létföltételök, különösen pedig ott, 
a hol mindennapi iparos-oktatás csakis ebben az alakban lehetséges.

c) Az iparosok osztályának erősítése a fejlődő ipari nemze
déknek lehetőleg korán a hivatásszerű eszmekörbe való beveze
tésével.

d) Széles alapnak lerakása az összes iparoktatás számára, 
melynek segítségével az utóbbit a nyilvános életben meg lehet 
gyökereztetni és a népoktatás reformáló elemévé tenni.

*  *
*

Miután a megelőzőkben jellemeztem az általános kézműves- 
iskola helyzetét és rendeltetését a tanügyi szervezetben, és fővoná
sokban vázoltam a szervezetét, most már áttérek ama tapasztala
tok előadására, melyeket ezen iskolák tanulmányozása czéljából
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gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ö nagy
méltósága megbízásából 1801 október hóban tett utazásom alkal
mával szereztem.

Miután az ausztriai közoktatásügyi minisztériumban azt a 
fölvilágosítást nyertem, hogy a Linzben levő állami kézműves- 
iskola az e fajta intézetek között kiváló helyet foglal el, a prágai 
kiállítás tanügyi osztályában ezen iskolák részéről kiállított tá r
gyalj tanulmányozása után Hegedűs Károly állami ipariskolai 
igazgató úr társaságában Linzbe utaztam. Itt a kézműves-iskola 
igazgatója, Gcnauck Károly mérnök (aki 1868-tól 1875-igMagyar- 
országban, kezdetben a károlyváros-fiumei és az éjszaki vasút trasz- 
szirozásánál, majd a keleti vasút szolgálatában működött) a leg
nagyobb előzékenységgel fogadott, és két napi ottani tartózkodá
som alatt a legbehatóbban megismertetett iskolája szervezetével és 
állapotával.

Az 1889/90-ik tanévvel megnyitott linzi állami általános 
kézműves-iskola az 1891/2-ik tanév elejével költözött be saját 
házába, egy két emeletes épületbe, melynek tervezésénél minden 
fényűzést és fölösleges díszt mellőztek, és pusztán arra voltak 
űgyelemmel, hogy a helyiségek és azoknak felszerelése a lehető 
legjobban megfeleljen a czélnak. Az intézetnek nincsen díszterme, 
de vannak a tanulók testi magassága szerint állítható czélszerüen 
szerkesztett padokkal felszerelt világos és szellős tantermei, nagy 
rajzterme, mintázó helyisége, műhelyei a fém- és faiparra, külön
féle szertárai. Minden helyiség magán viseli az iparoktatás czél- 
jaira való rendeltetés bélyegét. így minden tanteremben köröskörül 
felül és oldalt festett mérőveszszők szegélyezik a falakon levő 
mezőket, hogy a tanulók folytonosan maguk előtt lássák a kéz
műves eme legfontosabb segédeszközét, és hogy szakadatlan szem
lélet útján a mérték mentői jobban bevésődjék az emlékezetökbe. 
A folyosókat és lépcsőházat ama technológiai tanmenetek díszítik, 
melyeket Trefflinyer János mérnök, a mechanikai-technikai sza
kok tanítója, nagy szorgalommal akként állított össze, hogy csinos 
rámákban foglalva rendszeres egymásutánban mutatja be mind
azokat a szerszámokat, eszközöket, anyagokat stb., melyek az inté
zetben tanított iparágakban használtatnak.

A tanítói testület az igazgatón kívül négy rendes tanítóból, 
két műhely-vezetőből és több óraadó segédtanítóból ál. Ez a taní
tói személyzet azonban nemcsak a kézműves-iskolában, hanem az
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intézettel kapcsolatos iparos tanoncz-iskolában és nyitott rajz
teremben is ellátja a tanítás teendőit, úgy hogy a rendes tanerők 
igen nagy mértékben el vannak foglalva. Az igazgatónak van heti 
16, az elméleti tantárgyak tanítóinak heti 25, a rajz- és kézügyes
ségek tanítóinak heti 30 órájok; a műhely-vezetők heti 60 órai 
elfoglaltságra vannak kötelezve.

Az igazgató és a fenn nevezett tanító mérnökök ; az építészeti 
szakok tanítója építész, két tanító a rajzra van képesítve. Az óra
adó tanítók polgári iskoláktól vannak véve.

Daczára a tanítók műszaki és művészeti képzettségének és 
nagymérvű elfoglaltságának, a fizetési viszonyok nem fényesek. 
A rendes tanító fizetése 1000 frt, a IX. rangosztálynak megfelelő 
működési és 200 frt évötödös pótlékkal. Az igazgató 1000 frt fize
tése mellett a VII. rangosztály működési pótlékát, 200 frt igazgatói 
díjat és az iskolával egybekapcsolt minden egyes tanfolyam után 
100—100 frt díjat élvez.

A testületben mintaszerű szellemet találtam. Valódi lelkese
déssel vannak eltelve intézetük iránt, melyet az ország mintaisko
lájává akarnak tenni. Az egyes tanítók nagy buzgósággal dolgoz
nak szaktárgyaik részletes tantervein és tanmenetein, melyekhez 
gondosan kiszemelik és összeállítják a tananyagot és összegyűjte
nek minden használható segédeszközt. Noha nem pædagogiailag 
képzett tanítók, mindazonáltal jól tanítanak és sikerrel alkalmaz
zák a szemléltetést ; műszaki szakképzettségűk folytán pedig igen 
jól ki tudják választani a tananyagnak épen ama részeit, melyek 
ipari szempontból lényegesek.

Következő tanításokon hoszpitáltam :
Október 12-én az I. osztályban technológiát beszélt már 

említett volt haditengerészeti mérnök. Az öntésről beszélt; ma
gyarázta a minták nemeit, az öntésnél szem előtt tartandó óvatos
sági szabályokat. Közbe ismételtetett. A tanulók kivétel nélkül 
megismerték a bemutatott vasérczeket ; számot adtak az érczek 
bányászatáról. A következő órában a III. osztályban vetülettani taní
tás volt. Egyenes vonalok vetett árnyékát szerkesztették. Első példa 
gyanánt a két képsíkkal egyenközü egyenest vették ; majd reátér
tek az egy képsíkkal egyenközü, a képsíkra merőleges egyenes 
példájára. A tanítás szigorúan heuristikus. Minden tanuló el 
van látva igen ügyes szemléltető készülékkel : a három képsík 
mintájával, kemény papirosból, belső lapjain palaszertí fekete pa
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pírral behúzva, melyre krétával rajzolhatnak.* Hasonló minta 
nagyobb méretekben az egész osztálynak való szemléltetésre szol
gál. A feladat feltevése után egyik tanuló a táblához megy, a 
szemléltetést végzi, a feladatot megoldja. A többi tanuló vele 
együtt dolgozik. A tanítás alatt a tanulók füzeteikbe rajzolnak. 
Majd a tanítás alatt készített rajzokat a tanító útmutatása szerint 
külön rajzfüzetbe tisztázzák ; onnan pedig lapokra rajzolják.

A vetitéstant kezdettől fogva minták segítségével tanítják. 
A H. osztályban e tantárgyat tisztán gyakorlatilag kezelik ; pont, 
vonal stb. vetületéröl, tehát elméletről csak a III. osztályban van 
szó. A vetitéstant csakhamar kapcsolatba hozzák a szakrajzolással, 
a mennyiben az alkalmazott példákat az illető tanuló iparága kö
réből veszik. (Ezt láttam különösen az építő-iparosoknál, aszta
losoknál, fazekasoknál.)

A lii . osztályban 11—12-ig mechanikát hallottam tanítani. 
Az erők összetételéről volt szó ; előbb egy síkban, majd különféle 
síkokban egy pontra ható erők esetében. Ez a tanítás felülmúlta a 
tanulók felfogását.

Délután 2—3-ig az I. osztályban kémiai tanításon voltam. 
Az areométerekről tanultakat ismételték. Majd kérésemre ugyan
ezen osztályban a geometriából tartottak ismétlést (szögekről ; kör 
átmérője, érintője; egyközepü, különközepü körök). Igen szép 
eredményt találtam.

Másnap a II. osztályban a perspektíva tanítását szemléltem, 
az elsőt, melyben ezen osztály részesült. Az osztálynak csupán 
egyik fele rajzolt a kiállított sodrony-koczka után ; másik fele 
polychrom mintákat másolt. Két minta volt kiállítva; a tanulók 
két csoportban rajzoltak. A rajzolás becslés és irányzás alapján 
történt. A kész ábrából perspektívái törvényeket származtattak. 
Második példáül több egymásra állított koczka szolgált, átmenetül 
a négyzetes oszlopra.**

A szabadkézi rajzok és tanmenetek tanulmányozása is a 
tanító kiváló képzettségéről és szakértelméről győzött meg. Első 
rajzgyakorlatúl két négyzet áthatása szolgált. Csakhamar átmennek 
a görbe vonalra. Már a 4-ik lapnál nádtollat és ecsetet használnak.

* E mintát egy ottani könyvkötő 35 krért készíti.
** Örömmel találkoztam itt ezen methodikus fogással, melyet annak 

idején a reáliskola II. osztályában magam is szép sikerrel alkalmaztam.
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Egy lapra csak egy ábrát, ezt nagy méretek ben, puha vonásokkal 
rajzoltatják. Mihelyt lehet, gyakorlati példákat választanak.

A mértani rajzolásban eleinte sokat gyakoroltatják a vonalok 
kihúzását, de e czélra mindig gyakorlati értékkel bíró mintákat 
választanak. Ezzel párhuzamban halad a geometriai tanítás. Mi
helyt a tanuló kellő jártasságot szerzett a rajzeszközök használa
tában, következik az addig megmagyarázott szerkesztések rajzo
lása. Mindent mérték szerint rajzoltatnak.

Nagy figyelemmel tanulmányoztam a mülielyi gyakorlatot. 
Ez kezdetben szigorú fokozatosságban halad és a szerszámok 
használatának begyakorlására, valamint a szükséges kézügyesség 
megszerzésére irányul. Az e végett összeállított tanmenetek figye
lemre méltók. Csak azután, midőn a tanuló mindkét tanmenet 
(fém- és faipari) egyes darabjait kellőleg elkészítette, hozzáfoghat 
ipari tárgyak készítéséhez. Ekkor már szétválnak az utak; min
den tanulót abban az iparágban foglalkoztatnak, a melyhez 
hajlama és képessége van. Az intézetnek van lakatos- és kovács- 
mülielye, továbbá asztalosmühelye. Tervben van bognár- és bádo
gos-műhelyek berendezése, a mire a szükséges helyiségek rendel
kezésre állanak. A kályhások, festők stb. számára szolgál a mintázó 
műhely. Az approvisionális iparágak számára nem rendeznek be 
műhelyt; ezekre nézve elegendő az iskola két első osztályának 
elvégzése és a felügyelet mellett magánműhelyekben folytatott 
gyakorlat.

A mülielyi munka végeredményeit a linzi iskolában nem 
láthattam, miután a tanév kezdetén voltak és kész munkákat nem 
mutathattak be. Csupán az iskola tanmeneteiben és a szertárak
ban mutattak nekem a tanulóktól készített igen ügyes mintákat.

A kézműves-iskola végeredményeit a prágai kiállításon szem
lélhettem. Itt a kladnoi, leitomischli, jung-bunzlaui, járomén és 
v'ollini kézműves-iskolák mutatták be a tanulók rajzait, füzeteit és 
műhelyi munkáit.

A műhelyi munkákon nagy sokféleséget láttam. A kladnoi 
állami kézműves-iskola részéről a következő munkák voltak kiál
lítva: a) Asztalosság. Első kézügyességi gyakorlatok fában és egy
szerű tárgyak (ládikák, zsámolyok, asztal). Lombfürészelési, fafara- 
gási és esztergályozási tanmenetek. Intarziák. Eovátkolt faragással 
(Kerbschnitt) és faégetési technikával díszített tányérok. Eszter- 
gályozott tárgyak (gyertyatartók, téntatartó, pohár stb.). Szekrény-
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к ók rovátkolt faragással, faégetéssel és intarziával. Intarziával 
díszített asztal, keret, könyv- és óraszekrény. Mintaasztalossági 
munkák : Emelőhöz való állvány, fogaskerekek ; csavarkötések ; 
cső-alkotó részek magszekrénynyel. Födélszékhez való fakötések.
b) Lakatosmühely : Az I—III. osztály tanmenetei, közöttük egyszerű 
szerszámok, vasalások, lakatok, mülakatos munkák és házi esz
közök (gyertyatartók, findzsák, gyufatartók stb.). Szerszámok. Kézi 
lyukasztó-gép 15 mm.-ig terjedő lyukakra. Kinematikai minták. 
A Steplienson-féle coulissa-vezetékmü mintája. Kettős kerék-átté
tellel ellátott emelő mintája.

Hasonló munkákat állított ki a jaromeri állami kézműves- 
iskola. Mint különlegességét meg kell említeni a csinos faégetéssel 
díszített legyezőket, igen szép intarziákat, kis aczélszerszámoltat 
lakatosok és mechanikusok számára, egy gőzgép részeit és annak 
öntött vasrészeihez való mintákat. Ezen iskola munkái a legtöké
letesebb kivitelűek.

A jungbunzlaui iskola részéről kiállított tárgyak igen sok
félék. A famunkákon a Slöjd-irány hatása látható. Az intarziás 
díszítést fémbetétekkel is gyakorolják. Szépek a mintázásból be
mutatott munkák. Mint különlegesség megemlíthető, hogy itt apró 
kövekből felépíttetik a tanulókkal a boltozatok mintáit.

A wollini és leitomischli iskolák részéről kiállított munkák 
is a fentebbi keretben mozognak, csakhogy ezeknél túlnyomók a 
faipari munkák.

Ügy a tanmenetek, mint a műhelyi munkák a mühelyi okta
tás nagy sikeréről tesznek tanúságot. Ha tekintetbe veszszük a 
tanulók fiatal korát és a mühelyi gyakorlatra fordított időnek 
aránylag csekély voltát, igazán elismeréssel kell adózni az elért 
eredmények fölött.

Ausztriában a nép, úgy látszik, szívesen fogadta a kézműves- 
iskolákat. Erről tanúskodik egyfelől az a sok kérelem, melyet ily 
iskola felállítása iránt az ország minden részéből a kormányhoz 
intéznek. Tanúskodik továbbá a meglevő kézműves-iskolák szép 
látogatottsága. A linzi iskolának fennállása első évében az I. osz
tályban év elején 40, a második évben az L-ben 43, a Il.-ban 35 
tanulója volt ; a jelen tanév elején az igazgató közlése szerint 
100-nál több tanuló, jelentkezett fölvételre. 1891-ben Kladnoban 
három osztályban 89, Jaromerben 74, Jungbunzlauban 94, Wollin- 
ban két osztályban 70, Leitomischlben két osztályban 41 tanuló
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volt. Klagenfurtban 1890/1-ben két osztályban 41 tanuló tanít
tatott.

A linzi iskola igazgatójának kijelentése szerint az ottani
II. évfolyam elvégzése után a gyakorlatba lépett tanulók kitünően 
beváltak. Nem képes eleget tenni a mesterek és gyárosok megkere
séseinek az iskoláját végzett tanonczok után. Nagy reményekkel 
van azon tanulók iránt, a kik a III. évet is elvégzik. Meg van győ
ződve arról, hogy a kézműves-iskola fölöslegessé fogja tenni az 
ausztriai állami ipariskoláknál fennálló úgynevezett Werkmeister- 
schulét ; hogy továbbá idővel a polgári iskoláknak nagy része á t 
fog alakulni kézműves-iskolává. Ez az iskola van hivatva arra, 
hogy megadja az iparos osztálynak az intelligenczia ama fokát, 
melynek hijjával az ipar nem képes sikerrel versenyezni a fejlet
tebb nyugat iparával. Utal arra a tényre, hogy míg Beichenberg- 
ben egy munkás nagy bajjal képes három szövőszékkel dolgozni, 
addig az intelligens amerikai munkás egy fiú segédkezésével hét 
mechanikai szövőszéket képes munkában tartani.

Az ausztriai közoktatásügyi minisztérium nagy gonddal ápolja 
a kézműves-iskolák fiatal intézményét. Az 1891. évi állami költ
ségvetésben 2.109,007 frt volt előirányozva az iparoktatás czél- 
jaira ; ebből az összegből 70,500 frt jutott az öt állami kézműves
iskola fentartására és a három községi kézműves-iskola segélyezé
sére. A linzi iskolára 11,100, a klagenfurtira 7700, az imstire 8300, 
a jaromerire 10,200, a kladnoira 11,100 frt volt előirányozva. 
Látni való, hogy ezek az iskolák meglehetősen költségesek. Ki is 
jelentette ezen iskolák referense, Haymerle báró, az iparoktatási 
központi bizottságban, hogy a kézműves-iskoláknál derék, szak
képzett tanerők, jól felszerelt és berendezett műhelyek és gyűjte
mények nélkül nem lehet czélt érni, és hogy egyáltalában fél esz
közökkel az iparoktatás terén semmit sem lehet tenni.

Felügyelet tekintetében a kézműves-iskolák az állami ipar
iskolák alá vannak rendelve, melyeknek igazgatói és tanárai sorá
ból rendeltetnek ki a szakfelügyelők. Minden iskola élén felügyelő 
bizottság áll.

* *
*

Jelentésem csonka és befejezetlen volna, hogyha reá nem 
mutatnék a hazai közoktatásügyben feltalálható analógiákra és le 
nem vonnám az értékesíthető tanulságokat.
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A kézműves-iskola, noha nem ezen a néven és nem abban a 
tökéletes alakban, elvben meg van hazánkban az ipari tanműhely-  
Igei összekapcsolt felső népiskolákban, melyek számára a tantervet 
vallás- és közoktatásügyi kormányunk még az 1882. évi 18,634. 
sz. alatt kelt rendeletével állapította meg. Ily iskolák fennállanak 
Alsó-Méczenzéfen (vasiparral), Hosszufaluban és Zay-Ugróczon 
(fafaragással), Huszton és Kézdi-Vásárhelyen (asztalossággal). 
A korponai felső népiskolával kapcsolatos asztalos-tanműhely 
rövid fennállás után megszűnt.

A kézműves-iskolához igen közel állanak továbbá az ipari 
tanműhelylyel kapcsolatos polgári fiúiskolák. Ilyenek vannak : 
Budapesten az I. kér. állami tanítóképző intézet mellett,* Deésen, 
Fiumében, Pancsován, Kapuvárt, Nagy-Szőllösön, Szombathelyt, 
Zala-Egerszegen, Miskolczon, Nagy-Bőczén (asztalossággal); Kis- 
Martonban és Szepsi-Szent-Györgyön (lakatossággal).

Nem szükséges az említett iskolák szervezetének magyaráza
tába bocsátkoznom, tehát csupán annyit jegyzek meg, hogy itt is 
nyilvánult azon eszme, hogy magába a népiskolába bevitessék az 
iparra való előkészítés : a felső népiskolánál a tanulás 7-ik, a pol
gári iskolánál 8-ik évétől kezdve, egymásután következő bárom 
éven át.

Hogyha azonban említett intézeteinken végig tekintünk, arra 
az elszomorító meggyőződésre jutunk, hogy a felső nép- és polgári 
iskolákkal kapcsolatos ipartanműhelyek kevés kivétellel nem képe
sek megerősödni és gyökeret verni.

A felső népiskolákban az ipar tanulása többnyire kötelező 
lévén, a tanulók száma miatt nem lehet panasz. Alsó-Meczenzéfen 
például az 1884/5-dik tanévtől 1887/8-ig 22—28, 1888/9-ben 
44, az utóbbi két tanévben 32—32 tanulója volt az ipartan- 
műhelynek. Hosszufaluban 1886/7-ig 20 körül volt a tanulók 
száma és csak az utóbbi években csappant meg (1889/90-ben 11).

De a polgári iskolákban, a hol az ipar csak fakultativ tan
tárgy, kezdettől fogva igen csekély számban jelentkeztek a növen
dékek annak tanulására. Ezt bizonyítja a következő táblázat.

* Itt az V. és VI. osztály a folyó tanévben tanulók hiánya miatt szü
netelvén, az ipari tanműhely sem működik. A minisztérium kísérletképpen 
valamennyi osztályban a kézügyessógi oktatást léptette életbe.
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Polgári iskola 
neve

1884/85 1885/86 1886/87 1887/88 1888/89 , 1889/90
IV. V- VI. IV. V. VI. IV. V. VI IV. V. VI IV. V. VI. IV. v- iVI.

Budapest,.. — 11 G 2 14 3 3 8 4 4 9 3 2 6 3 1 10 1 1

Deés 10 • 3 8 5 2 7 5 3 1 5 3 2

Fiume, 4 4 1 4 4

Kapuvár. 3 о 3 • 3 3

Kis-Marton, . . . 5 5 0 8 1 2 4 7 1 8 2 6 8 5 1

Miskolcz _ . 10 6 5 4 2 4 5 2 3 6 1 3

Nagy-Bőcze 15 9 12 12 8 8

Nagy-Szőllős 11 2 5 4 2 4 1 0 1 4 1 2 4 2 1

Pancsova 3 2 2 4 4 2

Sepsi-Szt-György 7 7 9 9 4 4 18 10 5 10 14 8 11 9 13 11 9 8

Zala-Egerszeg . . . 2 3 3 3 c2 5 1 1 2 1 1 5 1 5 3

A tanulók csekély száma azonban elvégre még menthető 
azzal a körülménynyel, hogy a legtöbb iskolának csupán kevés 
számú tanulóra van ipari felszerelése. De sokkal fontosabb az a 
körülmény, hogy rendkívül csekély ama tanulók száma, a kik a
IV. osztálytól kezdve a VI. osztályig tanulják az ipart, — még rit
kábbak pedig az olyanok, a kik miután három éven át ipart tanul
tak, csakugyan iparosokká lesznek. Tudomásom szerint a tan
műhelyt rendesen végzettek is többnyire hivatalt keresnek vagy 
tanító-képezdébe mennek.

Honnan van az, hogy míg Ausztriában a kézműves-iskolák 
virágoznak és évről-évre izmosodnak, addig nálunk az amazoknál 
jóval régibb keletű hasonló intézetek csak tengődnek és nem képe
sek megfelelni annak a czélnak, a melynek kedvéért alapíttattak ?

Az okok nézetem szerint a következők :
1. Ausztriában a mindennapi tankötelezettség nyolcz, nálunk 

csupán hat évre terjed. Ott az iparos, és a gyermekét ipari pályára 
küldő polgár örömmel fogadja az olyan iskolát, melyben gyermeke 
a tankötelezettségnek való megfelelés mellett még az ipari pályára 
is előképzést kap.

2. Iskoláinkban az iparoktatás csak egy iparágat ölel fel, 
tehát az iskola általános jellegét tekintve igen szűk körű ; nem
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annyira az előképzés, mint inkább a kiképzés jellegével bír; 
azonfelül a polgári iskolában igen későn kezdődik, miután a 
tanulók zöme nem végez többet, csak négy osztályt.

3. Miután intézeteink szakiskolai jelleggel bírnak, legnagyobb 
részöknél hiányzanak a fejlődés ama föltételei, a melyeket föntebb 
a kézműves-iskolák alapítását indokoló harmadik szempont fejte
getésénél előadtam.

4. Végül iskoláink felette hiányosan vannak felszerelve és 
dotálva; szervezetük pedig az ipari tekintetben befejezetlen, a 
mennyiben a gyakorlati mühelyi munka csak függelék gyanánt 
van az iskolához kapcsolva, de az elméleti oktatásban nem talál 
megfelelő támaszra.

A mindennapi tankötelezettségnek 8 évre való kiterjesztése 
oly czél, mely felé nemzetünk mívelödése érdekében minden esetre 
törekednünk kell, melylyel azonban mint eszközzel a jelen kérdés 
megoldásánál nem számolhatunk.

A felső nép- és polgári iskolákkal kapcsolatos ipari tanműhe
lyek szervezetében és ezen intézetek elhelyezésében rejlő hiányokat 
azonban képesek vagyunk orvosolni. Úgy hiszem, hogy az ausz
triai kézműves-iskolák tanulmányozásából az alkalmazandó orvos
szer mineműségére nézve becses útmutatásokat meríthetünk.

Befejezésül annak a meggyőződésemnek adok kifejezést, 
hogy igen kívánatos volna hazánkban a kézműves-iskolával kísér
letet tenni. Erre legalkalmasabb a Temesvárt fennálló háromosz
tályú mindennapi ipariskola, melyet csupán a szükséges tanműhe
lyekkel kellene kiegészíteni, hogy a kézműves-iskolákhoz hasonló 
szervezetű legyen. S zuppán V ilm o s.

A SLÖJDOKTATÁS — ISKOLAI KÉZIMUNKA — 
SKANDINÁVIÁBAN.

Nem új dolog az a törekvés, mely a kézimunka számára 
helyet követel az iskolában. A nevelés történetének határjelzői, a 
nagy pædagogusok, több-kevesebb figyelemben részesítették azt 
minden időben. Volt olyan, kit a gyakorlati élet követelményei, 
olyan is, kit a nevelés mélyebb problémái sarkaltak rá, hogy a 
kézműves élet tanulságait az iskola számára értékesíteni próbálja. 
Napjainkban, kivált mióta az iskola a társadalom mindennemű
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áramlatának kaput tár, a kézimunka oktatás eszméje még több 
oldalú megvilágítást nyer.

Hazánkban sem ma kerül először szóba. Hiszen épen első 
rangú képviselője a múltból, a nagy Comenius Amos, — kinek szü
letése háromszázados fordulóját most ünnepli a világ tanítósága,— 
maga Comenius hazánkban, Sárospatakon tanárkodván, ugyanott 
tervezett nevelési programmjában azt vallja, hogy a tanuló ifjú
ságnak a dolgok megismerése mellett a cselekvést, a tudományos 
tapasztalat alkalmazását is gyakorolnia kell.

Az erdélyi fejedelmek tudományszerető körében nem egy 
lelkes híve akadt a világra szóló tudósnak ; azonban a következő 
századok mostoha viszonyai kevés ösztönzést nyújthattak a ma
gyar tanítóságnak Comenius eszméjének ébrentartására, mig aztán 
a schnepfenthaliak és más reformerek kísérletei a század forduló
ján nálunk is visszhangra találtak. Hogy milyen sikerrel, arról ho
mályos fogalmaink vannak. A kishonti ág. ev. esperesség kézi
munka-oktatásra szóló utasításai, valamint Salzmann «Ameisen- 
Büchlein»-jának fordítása aligha sok hatással voltak a maguk 
idejében. Gönczy Pál és Keszler Károly ötven esztendővel utóbb 
felelevenítik a munkára nevelés eszméjét; ez utóbbi elég merészen 
a gymnasium kapuján is kopogtat véle. De minden próbálko
zásnak nyoma vész a bekövetkezett politikai változásokban.

Jelenleg socialis és gazdasági jelenségek adnak irányt a kézi
munka oktatás áramlataiban. A földmives nép körében a házi ipar
oktatás nyer életerőt localis viszonyoknak megfelelő munka ne
mekkel ; a városi lakosság pedig culturája mértékében inkább a 
szakszerű ipariskolának hódol. E mellett azonban a nevelés hiva
tottjai nem téveszték szem elől a kézimunkának általánosan mű
velő értékét és a csupán gyakorlati iparos tanműhelyek mellett 
fejleszteni igyekeztek egy intézményt, mely arra van hivatva, hogy 
az ifjúságot még középiskolai fokon is olyan problémák gyakor
lati megoldására szoktassa, melyek a gondolati tudományokkal 
állanak kapcsolatban. Szóval törekedtek valamelyes áthidalót ta
lálni a theoreticus ismeretanyag és annak életbeli alkalmazása közt. 
Felvételén nagyot lendített ama körülmény is, hogy a rajzoktatás 
és testgyakorlás kézimunka gyakorlatában hatalmasan érvénye
sülnek, ennélfogva néhol épen ama két reális stúdium jelöli kifej
lődése útját, franczia és német pædagogusok egyenesen a rajzolás 
egy fejlettebb formáját látják a kézimunkában.



A világ egy félreeső táján, napi küzdelmektől csaknem érin
tetlenül támadt egy svéd férfiú, ki a múlt századok nagy pædago- 
gusai szellemétől áthatva, főleg a lelki képességek ápolása czéljából 
fizi a kézimunka-, vagy mint északon nevezik, a «slöjd»-oktatás 
nemes művészetét. E férfiú Salomon Otto, kinek gyakorlatában a 
svédek ezeréves faragó művészete nyert kristályodást.

*  **
A szünidő kezdetén útnak indúltam Svédország nyugoti 

partvidékén ama kézimunka-tanítóképzőbe, mely Göteborg köze
lében, a vendégszerető Abrahamson birtokán épült és — a mai 
nap már világszerte ismert — Nääs-slöjdseminarium nevet viseli. 
Ez intézetben angol, holland és skandináv tanítók és tanítónők 
körében elvégeztem mindazon gyakorlatokat és hallgattam azon 
theoretikumokat, a melyeket julius 29-tól—szeptember 8-ig ter
jedő rövid cursus folyamán végezni és hallgatni módom volt.

Cursusomat megelőző és követő pár heti szabadságomat arra 
használtam, hogy Skandinávia és Dánia kézimunka-oktatását kö
zelebbről szemügyre vegyem.

A németországi iskolai műhelyek julius hó folyamán nagyob- 
bára szünetelnek, de még bepillanthattam a hamburgi Kinderhort 
egyesület egy műhelyébe, mely az idétt szorgalmasan dolgozott 
cartonage és ékrovó (Kerbschnitt) gyakorlatokban. Úgy szintén a 
Koperihága felé útba eső Lübeck iskoláit is még munkánál ta
láltam.

Lipcsének, mint középpontnak, úgyszintén Berlinnek e rendű 
törekvéseit már régebbről eléggé ismertem ; Lipcsében különben 
már 1890 nyarán töltöttem egy cursust fa- és érczmiivek gyakor
latában. Julius 14-től—28-ig a kopenhágeni «Dansk Husflidssel- 
skab» (házi iparegyesület) ékrovó munkáinak gyakorlatában na
ponként hat órát fáradtam. Bírván az egyesület elnökének, Bőm 
N. C. úrnak barátságát, a legjobb indulattal fogadtak körükbe a 
derék dán tanítók.

Náásre, tanulmányaim főállomására julius 29-kén, épen a 
megnyitás ünnepére megérkezvén, gyalupadhoz állottam és végez
tem az iskolai kézimunka gyakorlatait szakadatlanul a cursus vé
géig. Asztalos szerszámokkal már azelőtt is tudtam bánni, de meg 
az előző nyáron mind a lipcsei cursuson, mind az azt követő pár 
heti náási tartózkodásom folyamán is beleszoktam ama pontos

í t
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ságba és ügyességbe, melyet az ily rendű kézimunka követel. Elmé
letileg sem volt előttem új a probléma, hiszen egy-két év óta hir- 
lapi czikkekben és felolvasások útján magam is igyekszem az esz
mét népszerűsíteni. De még ha számba veszem, hogy Aranyosi 
collegámmal itthon egy éven át középiskolai fiukat oktattunk is 
kézimunkában : már eleve tisztában kellett lennem az idén szer- 
zendő és szerzett gyakorlatok tanulságaival és a belőlök rám há
ruló feladattal. Elvégeztem a cursus folyamán a mintasorozat 
java részét; befejeztével pedig útnak indultam egy nem csekélyebb 
tanulmányra : az országszerte kézi munkában sürgő fiatalság meg
figyelésére.

Szeptember 9—11-ig Christiania egy gymnasiumában a jeles 
Ars och Foss latinskole-ban hospitáltam ; két, három osztályt 
figyelemmel kisértem munkájában, még pedig lehetőleg különböző 
munkáiban. Ott ültem a felső tertia Livius fordításánál és chemiai 
óráján, valamint a quinta geometria óráján és mindeniket elkísér
tem annak idején a slöjdmühelybe.

Nemkülönben cselekedtem a rákövetkező napokon Stock
holmban és Upsalában. Stockholmban főleg a népiskolára vetet
tem nagy gondot. Tudván, hogy Stockholm iskolái a slöjdoktatás 
tekintetében mintaszerűek, végig hospitáltam a legjelesebb intéze
tek műhelyeit : a K lara-folkskole-éit és a Kimgsholm-folkskole-éit.

Ez utóbbi intézet — a kerület slöjd-inspectora, Berg úr volt 
szíves kalauzom — kiváltképen lekötötte figyelmemet.

A Kungsholmen-folkskole a hasonló nevű városrész egy kül
telkén hegyoldalba épült hatalmas telep, körülbelül 2000 gyermek 
látogatja. Kavicsos nagy udvarán, ha valamennyi egybegyül is, 
eljátszhatik. Tantermei szellős világos szobák, nemkülönben a fa- 
és papírmunkára szolgáló műhelyek is. Az érczmühely egy maga» 
souterain helyiségben az iskolai gőzfürdővel osztozik ; emezt sze
gényebb sorsú gyermekek tanítói ellenőrzés mellett frequentálják.

Akkortájt, midőn ott időztem (szeptember 12—17-ig), járt a  
Kungsholmen-folkskole műhelyeibe :
Papírmunkára : 144 fiú; cursusonkent : 12; heti 5 órára; 2-szer egy héten..
Famunkára : 80 « « 20 ; « 7*/* « 2-szer « «
Érczmunkára: 120 « « 30; « 7*/* « 3-szor « «

A Kungsholmfolkskole munkássága számomra mértékadó a.
tekintetből, hogy pædagogiai belátással vezetett iskolai műhelytől 
mit várhatni a gyermekek qualificálódására nézve.



Magok a tanítók (a papírmunkát nők vezetik) odaadással 
szolgálnak az eszmének, mindannyian technikailag ép oly jelesen 
képzettek, mint pædagogiailag. Különösen imponált az én tapasz
talatlanságomnak bámulatos gyakorlottságuk, hogy 20—25 gyer
mek munkásságát a harmadfélórái munkaidő folyamán szakadat
lanul szemmel tudják kisérni.

Természetes, hogy növendékeik is olyanok, a milyenek ná
lunk majd csak generatiók múlva ha lesznek. Á 9—12 éves svéd 
fiú már magával hozza az iskolába az érzéket, a rávalóságot; már 
munkássága kezdetén tud annyira bánni asztalos-, lakatos-szer
számmal, mint az én növendékeim egy évi praxis után.

Különösen tanulságosak voltak számomra a stockholmi slöjd- 
mülielyek a tekintetből is, hogy valamennyi a nääsi seminarium 
szellemében vezetődik és az ifjúság ugyanazon technikai rendet 
követi, melyet a múlt iskolai évben itthon magam is megkísérel
tem. Ugyanilyennek találtam a még nääsi tartózkodásom alatt 
meglátogatott göteborgi slöjd-iskolákat, valamint a Stockholm 
közelében eső Upsala műhelyeit is. Upsalába különben világra 
szóló egyeteme, valamint hallgatósága számára berendezett slöjd- 
mühely csábított. Az egyetemi botanikus kert egy félkör-épületébe 
vezetett Sahlin dr. úr, a pædagogia professora, ki egyszersmind a 
slöjdmühely gondnoka is. Theologusok és philosophusok foglala
toskodtak benn ugyanakkor ; egyik festéssel foglalkozván, művé
szetéhez szükséges állványt készített a maga számára, másik pedig 
a nääsi mintasorozatot gyakorolta. Ugyanide — az egyetem mű
helyébe — járnak a gymnasiumi tanulók is slöjdre.

A nevezett egyetemi tanár szíves volt a népiskolák műhelyeibe 
is elvezetni ; épen munkánál értem a leányiskolákat, melyek mű
helyében 35—40 kerekes rokkát és egy néhány szövőszéket, mun
kában gyönyörű szőnyegeket, különböző szöveteket láttam.

Egyébiránt Svédország egész területén alig van iskola, mely 
a viszonyoknak megfelelő slöjdműhelylyel el ne volna látva. 
Maga az állam annyiban vet gondot az eszmére, hogy minden 
műhelyt évi 75 koronával (50 forint) díjaz; azonkívül az egyes 
lőnek (megyék) is a pálinka-fogyasztás adóját java részben ráfor
dítják.

Magukban a városokban tömérdek magán-alapítvány gondos
kodik a slöjdoktatás kellő ápolásáról. Göteborg e rendű alapít
ványai százezereket tesznek ki. Malmö, Helsingborg, Upsala, Gefle

14*
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és Norrkőping városok öt-hatezer korona (3500—4000 írt) erejéig 
terhelik budgetjöket a slöjd érdekében.

Norvégiában az általános kézimunka-oktatást az állam vette 
kezébe és a folyó iskolai évre már törvénybe iktatta, hogy minden 
városi iskola fokozatra való tekintet nélkül felveszi a slöjdöt kö
telező tárgyai közé, s mint a christianiai Ars och Yoss latinskole 
s vele együtt sok más középiskola példája mutatja, -— a gyakorlat 
rég megelőzte e tekintetben a törvényhozást.

* **
A slöjdtanítók képesítésére szintoly nagy gondot fordítanak 

egész Skandináviában. Dánia legdélibb falujától az északi sark kö
zelébe eső Hammerfestig alig lesz ma tanító, ki a slöjdoktatást ne 
gyakorolná. Sokban elősegítette ezt a különböző tájakon alakult 
sok slöjdegyesület ; mindig akadt egyik-másik ily egyesület kebelé
ben egy-egy ügyesebb pædagogus, ki tanítóképzésre adta magát. 
Ezt műveli Kopenhágában a Dansk Husflidsselshob Kom N. C. ve
zetése alatt, valamint a számtalan sok «Slöjd Foréningen», melye
ket a vidék tehetős lakossága gyámolít.

Fenn a magas északon a norvég praeparandiák és Hedemo- 
rában (Svédorsz.) Gusztáv Flinta iskolái szorgoskodnak. Mindezek 
főkép industrialis törekvések szolgálatában dolgoznak.

Ezeknél magasabb mértékek szemmel tartásával és pædago- 
giai tudatossággal vezeti intézetét Salamon Ottó, a Göteborg köze
lében eső nääsi slöjdseminarium directora, ki nagybátyja tömér
dek vagyonával rendelkezvén, függetlenül minden szükebb érdek
től — általános emberi momentumok szemmel tartásával vezeti 
nevelő-intézetét. Az ő törekvése haladást jelez a nevelés történe
tében, haladást azzal, hogy húsz évi munkássága folyamán világ
szerte, de kivált hazájában érvényt szerzett azon elvnek, hogy a 
a kézi-munka, mint az emberi jóllét egy elsőrendű kútforrása és 
a műveltség egy alapeleme, az általános nevelés hivatása körébe 
tartozik.

Engedményeket csupán a kézimunka-oktatás módjának ád, 
a mennyiben helyi viszonyok, egy-egy nép foglalkozási köre, nem
zeti sajátosságai és gazdasági állapota ilyen vagy amolyan rendű 
oktatást követel. Előadásain ép úgy mint Írásaiban nyomatékkai 
szól arról, hogy az az ötven darab tárgy, melyet mi tanítók a se- 
minarium műhelyében 2—3 cursus folyamán elkészítünk, csupán
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annyiban szolgáljon otthon a magunk hatáskörében mintául, hogy 
azok rendjén a fának — mint matériának — feldolgozásánál előfor
duló gyakorlatokat alkalmazni és a rászolgáló szerszámokat oko
san használni tudjuk.

A mi pedig a készítendő tárgyakat illeti, igen-igen másod
rendű kérdéssé válik az egész, ha elgondoljuk, hogy az eszme 
főmomentumai oda concentrálódnak, hogy igyekezzünk valamely 
materia technikájának elemeit az általános nevelés szempontjából 
értékesíteni.

A tanító jó érzéke otthon a maga környezetében legjobban 
meg tudja választani ama tárgycsoportot, melyet növendékeivel 
feldolgozni próbál ; meg tudja Ítélni, hogy mely tárgyak kötik le a 
gyermek érdeklődését, és melyek adják a gyakorlatoknak amaz 
egészséges sorrendjét, melynek utján az ifjúság valamely materia 
technikájában kellő ügyességre szert tehet. Aztán meg számtalan 
másrendü tényező (maguknak a gyermekeknek egyéni hajlama, a 
reáliákban való előhaladása, szüleik foglalkozása, a nemzeti élet 
ethnographiai sajátosságai stb.) van, mely a mellett argumentál, 
hogy a tanító ne kösse magát valamely állandó merev mintacso
porthoz.

Magamnak vezető gondolata a kérdés körül mindig az volt, 
hogy jelentős, elodázhatatlan pædagogiai problémák megoldásához 
egy kísérlettel járuljak : t. i. hogy egyfelől módot adjak a gyer
mekemberben szunnyadó Prometheusnak a nyilatkozásra, más
felől pedig érzéket ébreszszek az ifjúság nagy tömegében praktikus 
kérdések iránt. Guttenberg Pál.

A LEÁNYOK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁBÓL. *

E tétel kitűzésével a középiskolai tanáregyesület központi 
választmánya egy igen érdekes és magyar nemzeti szempontból 
nagy fontosságú ügyre terelte a figyelmet. Érdekesnek mondottam 
e kérdést azért, mert tárgyalása által hivatva van a magyar társa
dalmat új és meglepő világításban tüntetni fel ; nagy fontosságúnak,.

* Felolvasta a szerző a középiskolai tanáregyesület brassói körének 
f. é. febr. 28-án tartott ülésén.
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magyar nemzeti szempontból nagyfontosságúnak pedig mondottam 
azért, mert helyes megoldása ma még kiszámíthatatlan hatással 
lehet a nemzet fejlődésére.

A középfokú oktatásnak fontosságát hangsúlyoznom itt e 
körben nem szükséges. A felől azonban, hogy speciálisan a leányok 
középfokú oktatásának fontossága is eleven köztudat gyanánt élne 
itt mindegyikünk lelkében — a felől kételyeim vannak. Nem vád
képen mondom. Nálunk, Magyarországon, ez ma még természetes. 
Hiszen úton-útfélen hallunk olyanforma véleményt, még okos, 
művelt emberek szájából is, hogy: «Kell is az asszonynak tudo
mány! Elég tudomány neki a főzőkanál». Sőt ezt a véleményt 
magam is helyeslem, már t. i. azt az örök igazságot, a mely benne, 
kissé triviálisan ugyan, kifejezésre jut, hogy a nőnek helye a családi 
kör, birodalma a házi tűzhely. Ez ellen az igazság ellen támadni 
eszem ágában sincs. A természet, maga Isten rendelte azt így és 
mondhatom, hogy nincs nő, a ki ezen a körön túllépve, boldog 
lehetne. Nem is ez ellen az igazság ellen küzdve, hanem ellenkező
leg, alapul véve, akarom előadni nézeteimet a fenti kérdésre nézve.

Mielőtt azonban a kérdés részleteire áttérnék, legyen szabad 
az imént említett szólásmódra reflectálnom, legyen szabad fölvet
ném azt a második kérdést, jogosult-e hát az a vélemény a maga 
szószerinti értelmében is, hogy «minek asszonynak a tudomány, 
stb.» — Mit mond ehhez az élet? Vessünk egy pillantást a mai 
magyar társadalomra és e társadalom statisztikájába. Az a statisz
tika a maga lakonikus modorában azt adja tudtunkra, hogy Ma
gyarországon háromszázezerrel több a nő, mint a férfi. Tehát 
háromszázezer oly7 nő, a kinek nem jut osztályrészül a saját tűz
helye mellett melegedni ; háromszázezer oly7 nő, a kitől meg van 
tagadva a családi élet boldogsága ; arról, hogy épen a középosztály 
női közöl hányán vannak ilykép kirekesztve női hivatásuk teljesí
téséből, a statisztika hallgat. Annál beszédesebb feleletet ad erre 
az élet. A ki, bár egyszer, figyelmesen vizsgálta e szempontból 
Magyarország társadalmát, annak lehetetlen, hogy föl ne tűnt 
volna, milyren ijesztő arányban csökken a családalapítások száma 
épen az intelligens osztálynál. Ha a dolog nem volna oly komoly, 
elég lenne ráutalnom a lányos apák kétségbeesésére s arra a meg
döbbentő jelenségre, hogy már az öt-liat éves kis lányt tanítónő
nek, postamesternek szánják. Mennyiben rejlik az ok a megnehe
zedett megélhetési viszonyokban, mennyiben magának a társada
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lomnak közömbösségében, kimerültségében : azt most nem kuta
tom ; elég, bogy a baj megvan ; én ezúttal csak azzal akarok 
foglalkozni, mennyiben járul előidézéséhez és viszont mennyiben 
képes következményeit enyhíteni a leányok középfokú oktatása.

Mi az oka, hogy a müveit osztály nőinek nagyobbik fele nem 
megy vagy csak későn megy férjhez ? Az a tapasztalat, hogy ha 
férjhez mennek is, férjük anyagi helyzetébe magukat beletalálni 
nem tudják és férjük positióját nem hogy szilárdítanák, még 
gyöngítik, igen sokszor lejtőre is juttatják. Ennek oka pedig tisztán 
a leányok eddigi elhibázott nevelésében rejlik. Tessék megfigyelni : 
az erkölcsileg úgy, mint vagyonilag tönkrejutott családok nagy 
részében el volt hibázva a feleség, az anya nevelése. Nem taní
tották meg annak idejében és később nem tanította meg a férje 
vagy a saját anyai ösztöne számítni, a reális életviszonyokat 
latba vetni : ezért pusztult el általuk a család vagyonilag, nem 
neveltek beléjük erkölcsi erőt, nem tanították meg őket vágyaikon 
uralkodni, lelkűket fegyelmezni : ezért züllött el a család erkölcsi
leg. Holott a müveit lelkű, müveit elméjű nő szűkös viszonyok 
között is fenn tudja tartani családját, sőt, mi több, meg tudja 
teremteni a boldogságot is, magának és egész környezetének. Sőt 
lám, a tönkrement családokat figyelve, azt látja az ember, hogy a 
ki őket ismét fölemeli, munkájával újra megnemesíti, az többnyire 
nő, a családnak legműveltebb nőtagja, a ki esze, szíve erejével 
megbirkózik a társadalom előítéletével, és dicséretére legyen 
mondva a társadalomnak, többnyire le is győzi. De ha ily hősies 
elhatározásra nincs is mindig szükség, ha ily válságos helyzet nem 
áll is be minden család életében : mégis jobb annak a családnak, 
a melynek a női műveltek, igazán műveltek. Az ily nők áldásos 
befolyását megérzi nemcsak a közvetlen környezetük, Istenáldás 
az mindenkire, a ki velük csak valaha érintkezik. Tudok eseteket, 
hogy egész falu népének erkölcse, boldogulása azon fordult meg, 
milyen úriasszony került a faluba. És ez így van egyebütt is, nem 
csak faluhelyt. — És visszatérve a magyar faj szempontjára : más 
nemzetek női még megengedhetnék maguknak a műveletlenség 
luxusát ; de a mi maroknyi nemzetünknek arra kell törekedni, 
hogy minden nő, minden magyar úri nő igazán müveit legyen ; 
hogy mindegyik kéjjes legyen szilárdan megépíteni a maga tűz
helyét, hogy képes legyen vonzó, éltető középpontja lenni egész 
környezetének és hogy, esetleg elözvegyedvén vagy máskép magára
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maradván, képes legyen elárvult családját a pusztulástól megóvni 
és fentartani. — Ennyit a leányok középfokú tanításának szük
ségéről.

Áttérve immár a fenti kérdés részleteire, vegyük mindjárt a 
legelsőt, hogy: «Szükséges-é a középfokú leányiskolák kettéválasz
tása?» — Á mit a választmány leirata zárójelben ekkép határoz 
meg közelebbről : «Ugyanazon műveltséget adjuk-e a testi munká
sok leánygyermekeinek, mint a szellemi munkásokénak?» Erre a 
meghatározásra egy megjegyzést. Ha kedvelője lennék a czifra 
jelszavaknak, így kiáltanék fel : «.Jól hallok-e ? A XIX. században 
ily megkülönböztetés ! kasztok századunk demokratikus társadal
mában, stb. » — Ha pedig lanyhán venném a dolgot, tekinthetném 
egyszerű lapsusnak, stiláris hibának is. De mivel komoly helyről 
intéztetett hozzánk e kérdés, illőnek tartom vele komolyan foglal
kozni, még pedig a frázisokat félretéve, tisztán az egyéni boldogság 
s a magyar nemzeti érdek szempontjából.

«Szellemi és testi munkások leányai», így szól a megkülön
böztetés. A czélzás világos : a szellemi munkások leányai számára 
való a felsőbb, a testi munkásokéira a polgári leányiskola. És tény
leg különbözik e kettő irányára : a polgári iskola praktikusabb, a 
felsőbb leányiskola ideálisabb czélra törekszik ; de különbözik ab
ban is, hogy a kettő közöl teljesebb, magasabb fokú műveltséget 
csak az utóbbi ad. Mármost kérdem, kinek van joga abból valakit 
kizárni csak azért, mivel az ő édes apja testi munkás ? Ez igazán 
nem volna igazságos felfogás. De nézzük a dolognak a praktiku
mát. A kik ezt a tételt így felállították, azok előtt nyilván ez a 
jelszó lebeghetett: «Schuster, bleib beim Leisten!» Bocsánat, erre 
én jó magyaros kifejezést nem tudok. Egyébiránt magyarra ily- 
képen fordították : «nem kell szaporítani az úri proletárok szá
mát», s e mondás pár év előtt nagyon fel volt kapva nálunk. Ez 
theoriának igen szép; de mit mond hozzá az élet? — Ott van 
mindjárt leányiskoláink territoriális elhelyezése. Az egy Budapestet 
kivéve, van-e város az országban, a hol egymás mellett párhuza
mosan müködpék polgári leányiskola is, felsőbb leányiskola is, a 
hol tehát lelhetne gyermekének illő helyet a «testi» és a «szellemi» 
munkás is? Tudtommal ilyen város Magyarországon nincs. Vagy 
csak polgári, vagy csupán felsőbb leányiskola van egy-egy helyen. 
Es a mint én tapasztaltam, az iskolások legnagyobb és legértéke
sebb része, az a rész, mely az iskolának minden osztályát végig-
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járja, épen nem az illető munkás-csoportok gyermekeiből kerül ki 
sem az egyik sem a másik iskolánál; még ott sem, a hol mindenik 
munkáscsoport meglelheti a neki megfelelő iskolát, miként a 
fővárosban ; érdekes volna megtudni, vájjon az eddig fennállott 
polgári és felsőbb leányiskolákban a növendékek seregének hány 
százalékát szolgáltatták a megfelelő munkás-csoportok gyerme
kei? — De hiszen nem is lehet az máskép. A társadalmi viszonyok 
fejlődése hozza azt magával. — Mert azt kérdezem : meg lehet azt 
határozni, hogy egy tíz esztendős leánynak milyen irányú nevelést 
adjunk? A nevelésnek az életre kell előkészítenie. Már most nézze 
meg valaki a mi forrongó társadalmunkat : hol látja azt, hogy 
mindenki megmaradna a maga kasztjában ? kivált a leányok ! Nem 
azt látni-e inkább, hogy a ((szellemi» munkás gyermeke: a diplo
mát szerzett intelligens fiatal ember, vagy pedig a tönkrement úr 
fia azzal lendit magán, hogy elveszi a gazdag mesterember lányát. 
Viszont az előkelő család leánya sokszor meg kishivatalnokhoz 
vagy más szegény emberhez nőül, avvagy marad hajadon. Hát vájjon 
akkor az ilyen úriasszonynyá lett mesterember-lánynak nem volna 
jó egy kis igazibb műveltség, a mi képessé tenné rá, hogy előkelő 
férje mellett megállja a helyét és inferioritása érzetében ne váljék 
boldogtalanná, elkeseredetté ; vájjon annak a szegény asszonynyá 
lett úri kisasszonynak viszont nem kelne el egy kis praktikus isme
ret, hogy szűkös körülményei közt be tudja érni kicsi jövedelmével 
és okos beosztással mégis tudjon teremteni családja számára némi 
kis jóllétet?— Más viszonyok közt talán lehetne jogosultsága az 
ilyen kettéválasztásnak ; de most, mikor az élet oly szédítő gyor
sasággal kavarja össze, meg űzi szét az embereket ; mikor annyian 
törekesznek és kerülnek is felszínre és annyian sülyednek alá : 
szabad-é az életviszonyok természetes súlyát ily mesterséges válasz
falakkal még elviselhetetlenebbé tenni ? Szabad-é az egyéni bol
dogulást még ily mesterséges akadályokkal is nehezíteni? — 
A magyar társadalom ezt a kettéválasztást nem bírja meg. Ha 
valahol, itt szükséges az egységes középiskola, a mely azonban 
csakis a hat osztályú felsőbb leányiskola lehet. A magyar nemzeti 
szempont kívánja ezt így.

Mert, ha a magyar társadalmat műveltség szempontjából 
vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy az rendkívül heterogén elemekből áll. 
Elég az egyes feltűnőbb társadalmi csoportokra utalnom, a milye
nek a vidéki gentry, a városi polgárság, a zsidóság; s a melylyel
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immár szintén számot kell vetni, mert ideje, hogy beleolvadjon a 
nemzetbe : a katonaság s az arisztokráczia. Ezek közöl mindegyik
nek meg van a maga saját külön bélyege. A gentry nőiben az 
urias, ha szabad ezzel a szóval élnem : gavalléros felfogás, csaknem 
teljes tudatlansággal párosulva, csaknem teljes járatlansággal az 
élet reális dolgaiban ; a polgárság nőiben a házias erények s a 
józanság, az urias, emelkedettebb érzésnek híjával; a zsidóság 
nőibeu a műveltségre való törekvés a lélek nobilitása nélkül; a 
tiszti kar nőiben a külső korrektség megóvására való aggodalmas 
törekvés, mélyebb műveltség nélkül; az arisztokráczia nőiben 
végre egy idegen hypercultura virágai, a miket még egy gyökér
szálacska sem köt a honi talajhoz ; e főbb csoportok apróbb árnya
latairól s a nemzetiségekről nem is szólok. Ennyiféle különböző 
elemet van hivatva a magyar középfokú leányiskola az egyenlő 
műveltség kapcsával egybe forrasztani. — Az eddigi rendszer csak 
arra való volt, hogy a divergentiát növelje. A hányféle intézet, 
annyiféle szellem ; a hány nevelési factor, annyi különböző irány. 
A külföldről betódult nevelőnők, a német szellemű zárdák, az 
üzleti speculátióra alapított magán-nevelőintézetek, a tudósságot 
negélyező felsőbb leányiskolák, a praktikus élettel kaczérkodó 
polgári leányiskolák — mindezek nem alkalmasak arra, hogy a 
nemzet szétszórt művelt elemeit tömöritsék, hogy a nemzet intel- 
ligentiáját közös színvonalra emeljék, hogy a művelt elemek 
egybeforrasztását eszközöljék. A jelenleg fennálló középfokú nő
nevelő intézetek közül csak kettő vehető számba : a polgári és a 
felsőbb leányiskola. Én kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az 
utóbbinak adom az elsőséget. A polgári leányiskolát tökéletlennek 
tartom ; mert a gyakorlatiasság orvé alatt növendékeit nem része
síti teljes kiképzésben; mert ép abban a korban bocsátja el őket, 
a mikor elérkeznék az ideje annak, hogy bennük a par excellence 
nőies vonások a neveléstani, lélektani ismeretek közlése által kifej
lődjenek s így előkészüljenek női hivatásukra s az életre. Épen 
abban a kritikus korban bocsátja el növendékeit, 14 éves koruk
ban, mikor a fiatal lány lelki életében a legnagyobb, a legrohamo
sabb változás megy végbe ; ép abban a kényes időben marad a 
fiatal lány vezető nélkül, mikor már észre veszi, hogy szüleinél 
műveltebb, de még nem eléggé müveit arra, hogy büszke tudna 
lenni tanulatlan szüleire ; még nem eléggé művelt arra, hogy a 
külsőségeken felülemelkedve, át tudná hidalni azt az űrt, mely

\
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közötte és szülei között támadt, a kiknek még csak a fogyatkozá
saikat képes felismerni. És ilyenkor kerül «továbbképzése» czí- 
mén liolmi jött-ment priváttanítók kezére, a kiknek a kézimunka-, 
zene- vagy nyelvtanítás csak megélhetési speculátió s a kik ennél
fogva a világért se mernék a fiatal lányt valami hibájáért megróni; 
sőt ellenkezőleg még dédelgetik a hiúságát, sokszor egyenesen ők 
ébresztik fel és mételyezik meg vele a fiatal lelket. így válnak 
azután önmagukkal meghasonlott, családjukat szégyenlő, saját 
társadalmi helyzetükkel elégedetlen, boldogtalan nőkké.

Ezért tartom a hat osztályú felsőbb leányiskolát az egyetlen 
megfelelő leány-középiskolának ; de természetesen úgy, hogy benne 
a luxus-tárgyak csak facultativ, sőt a helyi viszonyoktól függővé 
tett tárgyak lennének, esetleg valamely hazai nemzetiség nyelvé
vel helyettesítve. Annál nagyobb súly volna fektetendő a női hiva
tást előkészítő tárgyakra, milyenek a lélektan, a nevelés- és egész
ségtan; s a női jellemet fejlesztőkre, minők az æsthetika s az iro
dalom.

A tantárgyak mai felosztása bátran megmaradhatna. E rész
ben a nyers anyag nem határoz, sokkal fontosabb a módszer. Itt 
már nagyon sok a javítni való. A theoretikus, systematikus része
ket mellőzve, maguknak a dolgoknak, mint élő valóságoknak a 
megértetésére, élveztetésére kellene a leánytanulókat rávezetni. — 
A tanítás folyamának feltétlenül hat évesnek kellene lennie, de 
olykép, hogy a három felső osztályban az óraszám szinte felényire 
redukáltassék. Lehetne azonban a felső osztályokhoz a helyi viszo
nyoknak megfelelő gyakorlati kurzusokat kapcsolni.

A tanerők képesítését szintén nem tartom annyira lényeges
nek ; ismertem egyetemi tanárt, a kitől a leánynövendékei nem 
tanultak semmit és ismertem csakis elemi iskolára képesített taní
tót, a ki tanítványai előtt egész kincseshányáját tudta megnyitni a 
tudásnak és gondolkozásnak. Leánytanulókkal szemben minden 
az egyéniségen fordul meg. Lehet az a tanár egyetemi professzor 
is, elemi iskolai tanító is, csak igazán művelt, gyöngéd érzésű, ép 
kedélyű ember legyen. Lehet az férfi is, nő is. Az tökéletesen 
mindegy, csak tudja tisztelni a tanuló leánykában a nőt és meg 
ne sértse benne a nőies érzést. A felsőbb osztályokban azonban 
mindenesetre szükséges a tapintatos, finom női vezetés.

A mi új törvény szükségét illeti, annyiban csakugyan szükség 
volna rá, a mennyiben a leány-középiskolák egységes szervezetét
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csakis törvény állapíthatja meg. Egyebekben az, hogy az így szer
vezendő leányközépiskola képes lesz-é hivatásának teljesen meg
felelni, azt nem biztosíthatja semmiféle törvény; a törvény csak 
holt betű ; abba életet önteni csak az arra való, hivatásuk magas
latán álló tanítók fognak.

Mindezek alapján van szerencsém a központi választmány 
által kitűzött kérdésekre a feleleteket ekkép formulázni :

1. A középfokú leányiskolák kettéválasztása nem szükséges. 
Egységes leány-középiskola gyanánt megmaradhatna a jelenlegi 
felsőbb leányiskola.

2. A jelenlegi tantervbe fölvett tárgyak megmaradhatnának 
azon megjegyzéssel, hogy a luxus-tárgyakat, ú. m. a franczia és 
angol nyelvet s a zenét, facultativvá kellene tenni, sőt a helyi viszo
nyokhoz képest valamely hazai nemzetiség nyelvével kellene he
lyettesíteni ; a felsőbb osztályokban pedig, a helyi viszonyoknak 
megfelelő gyakorlati kurzusokat kellene felállítani.

3. A tanítás folyamának — a felső osztályokban nagyon re
dukált óraszám mellett — okvetetlen hat évre kellene terjednie.

4. A tanerők megválasztásánál nem a képesítés foka, hanem 
az egyéniség legyen irányadó.*

5. Tanerőkul férfiak és nők vegyesen alkalmazhatók; azon
ban a felsőbb osztályok vezetése okvetetlenül nőre legyen bízva.

6. Más törvény szüksége csak annyiban forog fenn, a meny
nyiben a középfokú leányiskolák egységét csakis törvény útján 
lehet kimondani.

Eddig a felolvasás. Ehhez még egy megjegyzést. En a köz
ponti választmány meghatározásához tartva magamat, az egész 
értekezésben végig középfokú leányiskolákról szólottám, holott ez 
helytelen meghatározás; mert úgy a polgári, mint a felsőbb leány
iskola nem előkészítője valamely magasabb tanfolyamnak, mint 
példáúl a gymnasium az egyetemnek, hanem egyszerűen befejezője, 
betetőzője a női oktatásnak. Nálunk női egyetem nincs. A melyik 
leány nálunk a polgári vagy felsőbb leányiskolát elvégezte, az 
tanulhat még esetleg egy-egv nyelvet, vagy zenét vagy egyebet ; 
de magasabb fokú oktatásban az a fiatal leány többé nem része

* E passust a Kör ilykép modósítva fogadta el: «A tanerőknél a 
képesítés foka legalább olyan legyen, mint a minőt a polg. isk. tanítónő- 
képezde ad ; de ezenkívül az egyéniség is irányadó is legyen.»
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sül. A képezde, az szaktanfolyam, a mely csak azon kevesek előtt 
nyilik meg, a kik a tanítást választották kenyéradó pályájuknak. 
Ennélfogva teljesen elhibázott felfogás a polgári vagy felsőbb 
leányiskolát csak a képezdére előkészítő tanfolyamnak tekinteni. 
Mert ez a két iskola korántsem az. Növendékeinek legnagyobb 
része úgy megy férjhez vagy éli le életét, hogy további kiképzés
ben nincs többé része ; azért szükséges a tanáregyesület központi 
választmánya által « középfokú»-ink difiniált leányiskolát felső 
leányiskola gyanánt contemplálni s mint ilyennek, oly szervezetet 
adni, hogy abban a leánytanulók nevelése teljesen befejeztethes
sék. Ennélfogva a törvénynek is, ha megalkotják, nem lehet az a 
czíme, hogy a leányok «középfokú oktatásáról», hanem ellenkező
leg, a leányok felsőfokú kiképzésével kell foglalkoznia. Az egész 
tévedés onnan eredhetett, hogy mintegy keresték az analógiát a 
fiú- és leányiskolák közt. Csakhogy az az analógia nincs meg. 
A leányoknak rövid idő alatt végbemenő testi és szellemi fejlődése 
hozza azt magával, hogy az oktatás idejét rövidebbre kell fogni és 
hamarább is be kell fejezni szellemük képzését.

Geőcze S arolta.

NÉHÁNY SZÓ A HOSPITÁLÁSRÓL.

A középiskoláinknál dívó hospitálásnak kettős czélja van : okulás 
és ellenőrzés. A tanár azért hospitál (ha ugyan hospitál), hogy kollegája 
tanításának módján okuljon, akár pozitive, akár negative, az igazgató 
meg azért, hogy a tanárok működését ellenőrizze. A hospitálásnak ezen
kívül még közvetett pædagogiai hatása is van ; mert a tanuló a hospitá
lásban kell, hogy ne egyebet lásson, mint oly institucziót, mely csakis 
az ő előmenetelének ellenőrzését czélozza. A tanuló szemében a hospitá
lás amolyan vizsgálatféle legyen, mely tisztán ő reá vonatkozik. Csak így 
lehet a hospitálásnak pædagogiailag üdvös hatása ; mert mihelyt a 
tanuló észreveszi, hogy voltaképen a tanár az, a kit itt ellenőriznek, a 
tanár tekintélye rögtön sülyed néhány perczenttel és a csalhatatlan- 
ságába vetett hit igen érzékeny lökést szenvedhet." Már ez a szempont 
is megköveteli, hogy a hospitálás nagy óvatossággal és körültekintéssel 
eszközöltessék. *

* Épen a czikkírón esett meg egyszer az a furcsa dolog, hogy a hos- 
pitáló közeg palam et publice előadás közben reá förmedt: «Tanár úr, ma
gyarázza meg a tanulóknak . . . stb.»
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Arra nézve alig van nézeteltérés, hogy milyen hathatós eszköz a 
hospitálás a tanítás művészetének gyakorlati úton való elsajátítására. 
Túlzás nélkül mondhatni, hogy az éló'példát itt misem pótolhatja ; mert 
itt a tanítás művészete egészen közvetetlenül nyilatkozik a maga ezer
nyi-ezer szubtilitásaival, fogásai- és fortélyaival. Kivált kezdő tanárra 
nézve nagy fontosságú a hospitálás, sőt a tanárképzés mai állapotához 
képest mondhatni, hogy ez a gyakorlati képzésnek — sokakra nézve — 
egyedüli módja. A kezdő tanárok túlnyomó része a legjobb esetben a 
pædagogiai ismeretek mozaikszerű conglomeratumával lép az osztályba ; 
ezen ismeretek gyakorlati értékesítésére nézve azonban a saját ösztön
szerű találékonyságán kívül alig van egyéb iránytűje. Pedig nem köny- 
nyű az ugrás az elmélet légbenfüggő theoremáiról le a gyakorlat prózai 
küzdőterére. Hiába eszmél ilyenkor a kezdő tanár nagy pædagogusok 
aranyat érő mondásaira ; semmit sem talál olyannak, a minőnek azt 
könyvei eléje varázsolták ; szóval : az elmélet és gyakorlat közti különb
ség, mint Vörösmarty Ármánya iszonyú szörnyképen áll mindenütt 
útjában.1" Ha most már egy ügyes és tapasztalt kollega előadásait 
néha-néha meglátogatja, figyelemmel kisérve minden fordulatot, a tanító 
és tanuló közti visszahatás minden egyes mozzanatát ; akkor ama két 
tényező közötti látszólagos ellentét szeme előtt hovátovább enyhülni és 
tünedezni fog, sőt nemsokára tapasztalni fogja, hogy ott, hol ő eleinte 
majdnem antagonismust észlelt, voltaképen jótékony és megnyugtató 
összhang van. Hogy még a tapasztalt tanár is okulhat kartársa példáján, 
kivált az elvi megegyezés szempontjából : azt alig fogja valaki kétségbe 
vonni. Azért az Utasítások kivált az utóbbi tekintetből, de nevelő jóté
kony hatása miatt is ajánlják a hospitálást. (Gymn. U. 33.1.).* **

El kell azonban ismernünk, hogy az ilyen — mondhatni — 
instruktiv hospitálás eszméje ez idő szerint még nem talált kellő vissz
hangra. E jelenségnek több rendbeli oka van. Csak néhányat említünk 
meg : ilyen a tanárok túlterhelése, mely quantitative, de qualitative is 
elég jelentékeny ; *** ilyen a testületi szellem hiánya,! továbbá nem cse

* «Es kann nicht oft und scharf genug ausgesprochen werden, wie 
tief die Kluft zwischen der Theorie und Praxis ist», mondja a német kö
zépfokú tanításra vonatkozólag a Schulbeschtigungs-Berichte szerzője. (Lelir- 
proben stb. XXVI. f. 86. 1.).

** Ugyanerre vonatkozik az 1890. évi 27,407. sz. min. leirat is.
*** V. ö. Kardos A. «Tanári megterheltetés» czimü czikkét (Egyet. K. 

Szemle III. évf. 629. s k. 1.). A szerző egy helyen (631. 1.) sürgeti az osz
tályfők óraszámának leszállítását, avégből, hogy osztályaikban gyakrabban 
hospitálhassanak.

! Mert én ezt antecedensnek tartom ; másként Fermez]) Z. («Testületi 
szellem és hospitálás», u. o. 62. 1.).
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kély részben bizonyos quietistilms önteltség, amolyan csendes önistení- 
tés, mely a továbbképzés szükségét nem vonatkoztatja magára ; ilyen ok 
— last not least — a kényelmességi szempont, mely sok halandónak 
(pedig a tanár is az) valóságos suprema lex-számba megy. Azonban az 
instruktiv hospitálás népszerűsítésének — nézetem szerint — misem állt 
és áll annyira útjában, mint az úgynevezett ellenőrző hospitálás, kivált 
ha kellő tapintat és körültekintés nélkül gyakorolják.

Bármennyire mesterkedünk is — a liberalizmus szempontjából — 
azon, hogy a fölebbvalók hivatalos látogatását amaz odiózus ellenőrző 
jellegéből kivetkőztessük és ezzel szemben annak fontos pædagogiai és 
egyéb misszióját hangsúlyozzuk : a fatális lólábat még sem lehet egészen 
elrejteni. De hiszen elfogulatlanúl gondolkodó ember nem is fog azon 
fennakadni, hogy a tanár is osztozkodjék a világ mindennemű és rangú 
hivatalnokaival az ellenőrzés áldásaiban. Az ellenőrzés olyan, mint az 
árnyék, mely mindig ott van az ember sarkában. Meddő dolog volna 
ehhez az intézményhez kesergő reflexiókat fűzni, majdnem olyan ha
szontalan munka volna ez, mint az emberi nem gonoszságán jajgatni. 
Ha már az ellenőrzés művészete feltaláltatott, akkor méltányos, hogy a 
tanárnak is kijusson belőle. Nem is habozunk kimondani, hogy ezt 
senki sem veheti zokon ; hiszen oly fontos érdekek fűződnek a tanári 
pályához, melyek teljesen igazolják azt, ha a hatóságok ugyancsak éber 
szemmel néznek a tanár urak ujjaira.

Elvileg tehát épenséggel semmi kifogást sem tehetünk az ellen
őrző hospitálások ellen, csak gyakorlásuk ne volna annyira a subjektiv 
felfogás dolga ! Egyebütt az ellenőrzés minden módozata pontosan meg 
van határozva ; másrészt az ellenőrzendő munkakör olyan természetű, 
hogy az ellenőrzés alig válhatik vexálássá, mert a felfedezhető hiba oly 
szem-bekötő, hogy annak mindennemű igazolása teljes lehetetlen. Első 
pillantásra látnivaló, hogy az iskolai ellenőrzés sok tekintetben egészen 
eltérő jellegű ; itt a hiányok felismerése nem könnyű dolog, még nehe
zebb e hiányok orvoslására a legczélszerűbb módot megtalálni. Mert 
kétségtelen, hogy itt minden vaskalaposság igen erős reakeziót szül, 
mely alig lehet jó hatással a tanügyre, ha meggondoljuk, hogy elvégre 
csak a tanáron fordúl meg annak fellendülése.

A középiskolai ellenőrző hospitálások nagy feladata az igazgatók 
vállait terheli. A Bendtartás idevonatkozó (32.) paragrafusa az igazgatói 
látogatásoknak minimumát állapítja meg az osztályokra nézve, az egyes 
tanárokra nézve pedig minél nagyobb számú hospitálást sürget («szük
séges, hogy [az igazgató] minden egyes tanárt minél több Ízben, de 
minden osztályt havonkint legalább egyszer meglátogasson»). Ez a mi
nimum valóban nagyon csekély : 8 osztályú középiskolában épen 80 láto
gatásnak felel meg, mindenik osztályra pedig évenkint 10 látogatás



WEBER ISTVÁN.

esik. Látnivaló, hogy legfölebb 1—2 tárgyra eshetik két látogatás, a 
többi tantárgyak tanítását az igazgató az egész tanéven át csak egyetlen 
egyszer hallgatná meg. A félig-meddig buzgó igazgató tehát bizonyára 
többször, pl. időszakonkint legalább egyszer látogat meg minden egyes 
tantárgyat. Ez sem sok s mégis 8 osztálynál évenkint 189 látogatást 
tesz ki s e mellett az I. és П. oszt. szépírásnak, valamint а III—VIII. 
vallástannak nem jut látogatás. Bizonyára vannak még ennél is buzgóbb 
igazgatók — bár aligha nagy számmal — a kik e számot megkétszerezik, 
s így 1—1 tárgyra évenkint hat látogatás esik. Többet alig lehet köve
telni ; mert ha az igazgató ezen kívül csak heti hat órában tanít, akkcr 
az osztályokban töltött óráinak száma közel 600-ra rúg, a mi 36 hétre 
felosztva heti 16 órát eredményez. Ha az igazgatóknak egyéb dolguk 
nem volna, akkor ezt még elég könnyű munkának kellene tartanunk, de 
tudjuk, hogy még sok egyéb —- sokszor igen heterogen — hivatalos 
teendőjük van, úgy hogy joggal alig vethetni szemökre, hogy «a hospi
tálás nem gyakorol tátik részökről nagy fontosságához arányos mér
tékben. » *

Azonban, azt hiszem, nagy tévedés van abban, ha az igazgatói 
látogatásoktól — még ha azok lehetőleg gyakran történnek is, igen 
sokat várunk ; sőt a tapasztalat azt bizonyítja, hogy az ilyen hospitálá
sok alapján szerzett Ítélet alig üti meg a teljes megbízhatóság mértékét. 
Valóban nem nagyon könnyű dolog, helyesen megítélni valamely tanár 
tanítási módjának értékét. Az eredményre nézve átlag nincsen nagyobb 
eltérés, mert az sok tekintetben a tanulók képességétől, még inkább 
attól az aránytól függ, mely a tehetségesebbek és gyöngébbek közt van, 
ez az arány pedig elég állandó. Tekintetbe kell továbbá vennünk a 
tanár változó dispoziczióját is : az ellenőrző közeg jelenléte kétségkívül 
befolyásolja a tanárt, egyrészt feszélyezi őt, úgy hogy előadása ennek 
folytán lassúvá, vontatottá lesz, a mi kivált kezdőknél történik, s akkor 
az igazgató nem látja a tanítás igazi képét ; másrészt kivált a rátartóbb 
tanárok (különösen, ha az igazgatóval hadilábon állanak) trucczolásból 
szántszándékkal hamis képet nyújtanak tanításuk módjáról. Végül van
nak bizonyos gókleri tehetséggel megáldott tanárok, a zseniális Basedow 
•epigonjai, kik a kápráztatás — egyébként nem könnyű —■ mesterségét 
a tanítás terén a tökély bizonyos fokára vitték. Ezek a tanítás sofistái, 
a kikkel szemben az igazgatónak ugyancsak elő kell kerítenie minden 
sokrateszi furfangját. — Nem csekélyebb nehézségekkel jár a fegyelem- 
tartás igazi állapotának felismerése. Itt szintén az igazgató jelenléte 
hat zavarólag a fegyelem valódi képére ; a tanulók t. i. az igazgató jelen

2 2 4

* L. Kemény F. felszólalását az egységes középisk. ügyében tartott 
értekezleten. (Negyedik nap. febr. 19).
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létében vagy csendesebben fogják magokat viselni, mint máskor, már 
csak azért, hogy esetleges felszólításnál ne valljanak kudarczot ; de néha 
az igazgató jelenléte bátorító, sőt felvidító hatással van a tanulókra : 
élénkebbek lesznek, hevükben el-elfelejtik az iskolai rend korlátáit, 
közbeszólnak stb.

Látnivaló, hogy az ennyi módosító körülmények közt szerzett 
tapasztalatok nem lehetnek annyira reálisak, hogy az ezen alapon fej
lődő vita félreértések és elkeseredés nélkül maradhatna. Mert az igaz
gatóra még az a feladat is vár, hogy a látogatásokon szerzett észleleteit 
a tanítás érdekében kellően értékesítse. A Bendtartás erre nézve csak 
egész általánosságban azt mondja, hogy «hol az igazgató hiányt vagy 
mulasztást vesz észre, utólagosan, de semmiesetre sem a tanulóifjúság 
előtt,* megteszi észrevételeit és a szükséges intézkedéseket» (32. §.). 
A közelebbi módozatok tehát az igazgató belátásától, tapintatától van
nak függővé téve. A szokásos eljárás szerint vagy nyomban az előadás 
után teszi megbeszélés tárgyává a tapasztalt hiányokat, vagy pedig mel
lőzve egyelőre minden kritikát, a legközelebbi tanácskozmányon olvassa 
fel nominatim a bűnlajstromot, hogy az a jegyzőkönyvbe jutva, a felsőbb 
tanhatóságnál ügybuzgóságáról tanúbizonyságot tegyen, (mert az utóbbi 
szempont sokaknál fő-fontosságú). A legbuzgóbb igazgató végül mind 
a két eljárást egyesíti és a konferenczián hivatalos alakban találja fel 
azt, a mi már egyszer négy szem közt az illető delinquenssel megbeszélt.

A laikus alig tudja megérteni azt a tényt, hogy ezen, oly ártatlan
nak látszó eljárás hogyan lehet annyi zsörtölődés, visszavonás és ellen
ségeskedés kútfeje. Pedig ez szintén csak ellenőrző látogatások sajátsá
gos természetének folyománya, melyet az igazgatók egyénisége azonfelül 
még többé-kevésbbé súlyosbít. Nem akarjuk itt azokat az okokat ku
tatni, melyek az igazgatói censuriikat oly népszerűtlenekké tették ; tény 
az is, hogy a másik fél sem ártatlan, s hogy itt az emberi gyarlóságok 
minden neme belejátszik ; e helyen csak magára a tényre utalunk, 
mely — a mint fentebb említettük — általában a hospitálások nép
szerűtlenségével okszerű kapcsolatban van.

V *ík

Mint mindenütt, úgy itt is sokkal nehezebb feladat a meglevő 
bajok orvoslására alkalmas szereket hozni javaslatba, mint magának a 
visszásságnak létét kimutatni. Nézetünk szerint első sorban az ellenőrző 
hospitálásokat kellene reformálni, hogy ennek folytán azután az instruk
tiv látogatásokat kedveltethessük meg. Elismerjük, hogy az alább fel
soroltakban mi sem látunk valami csodaerejű panaceát; egy oly intéz

* Minden naivsága mellett sem felesleges passzus.
Magyar Pædagogia. I, 4. is
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mény reformálása, melynek értéke annyira összefügg az egyéniség érté
kével, mint az ellenőrző hospitálás, eladdig nem kecsegtethet nagyobb 
eredménynyel, üdvösb hatással, míg az intéző körök az iskolai vezetők 
kiszemelésében nem járnak el a legóvatosabb akribiával. Tudjuk, hogy 
ez nagy követelmény ; mert itt a tanítói munkaképesség, a pædagogiai 
műveltség nem lehet az egyedül döntő szempont, sőt véleményünk sze
rint sokkal alkalmasabb egy tanintézet vezetésére olyan egyén, a ki az 
emberrel bánni-tudás nagy művészetében jártas, még ha nem is olvasta 
el A-tól X-ig a Schmied-féle neveléstani kolosszust, mint az olyan em
ber, a ki pontosan meg tudja mondani, hogy hány ablaka van a Francke- 
féle intézeteknek, vagy mennyit fordítanak Kamcsatkában évenkint a 
közoktatásügyre, de a ki méltóságán alulinak tartja emberismereteit a 
tanárok természetének tanulmányozása által gyarapítani s az annyira 
szükséges prudeneziára szert tenni.

Mindenekelőtt szükségesnek tartjuk, hogy az ellenőrző látogatások 
nem sablonszertíleg, hanem a mutatkozó szükséghez képest történje
nek. Kérdezzük, milyen értelme van annak az eljárásnak, ha az igazgató 
ép annyiszor látogatja annak a tanárnak előadásait, ki egy és ugyanazt 
a tárgyat 10—15 éve tanítja, mint azért, ki első ízben adja azt elő ? 
Természetesen, meg kell lennie, mert a Kendtartás rendeli, hogy minden 
egyes tanárt minél több Ízben meglátogasson. Ez tiszta sablonszertíség, 
melynek sehogysem lehet üdvös hatása. Általában elmondhatni, hogy 
sokkal czélravezetőbb lenne, ha a hospitálások számát az igazgatók 
belátására biznák ; elvégre is az ő dolga kiismerni a maga embereit, 
mindegyiknek jó oldalait és fogyatkozásait. A mely tanárban megbíz
hatóságot és buzgóságot észlel, azt egyszerűen mellőzhetné, a miben 
oly hallgatag elismerés nyilatkoznék, mely csak serkentőleg hatna az 
elismerésekben amugysem dúskáló tanárra. Ismételjük : ezt csakis a 
kipróbált tanerőkkel szemben lehetne koczkáztatni. Nem hiszszük, hogy 
ilyen tanár visszaélne az igazgató bizalmával ; sőt állítani merjük, hogy 
az igazgató és tanár közti bizalmatlanság gyökere épen a sablonszerű 
ellenőrző hospitálásokban keresendő. Azzal, hogy valakit argusszemmel 
kisérünk, aligha növeljük irántunk való bizalmát.**

Igazi szükség van az igazgatói látogatásokra természetszerint a 
kezdő tanároknál, kivált a próbaéveseknél. Ez fontos marad mindenkor 
és kétszeresen fontos mindaddig, míg tanárképzésünk gyakorlati olda
láról az állam nem gondoskodik. Igaza van Kardosnak, hogy ma
guknak a próbaéveseknek gyakorlati kiképzése is majdnem egy egész, 
embert lefoglal.* ** Itt mutatkozik legfényesebben az igazgató rátermett

* «Pædagogus igazgatók.» (Tan. egy. Közlöny XXV. évf 5. sz. 422. 1.).
** T. dolgozótársunk e szavaiból az tűnik ki, hogy ő a hospitálást mégis, 

csak szükséges rossznak tekinti. A felfogásában nem osztozhatunk. A szerk.
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sége. Igen fontosak az első benyomások, melyeket a fiatal tanár nyer. 
Azt a lelkesedést, mely akkor még a kezdő tanárt áthatja, ápolni kellene, 
de nem elnyomni. Éreztetni kell a kezdővel, hogy nem rideg ellenőr 
hajhászsza didaktikai botlásait, hanem jóakaró figyelmeztető, tanácsadó 
kiséri figyelemmel szárnypróbálgatásait. S akkor nem is fog a próbaéves 
megütközni a gyakoribb látogatásokon, sőt hálás is lesz érette. És az 
ilyen igazgató, a ki eme legszebb hivatását így fogja fel, valóban érdemes 
is, hogy emlékét a tanár mindvégig megőrizze, de érdemes lesz a nemzet 
elismerésére is, hogy a tanügynek hasznos munkásokat, ügybuzgó har- 
czosokat nevelt.

Az észszerűen beosztott látogatások azonban csak akkor lesznek 
igazi előmozdítói a tanügynek, ha a szerzett tapasztalatok értékesítésé
nek módja magán fogja viselni a tapintat jellegét. Tapasztalatból mond
hatjuk, hogy a jóakaró, objektiv figyelmeztetés, a dolognak inter 
duos megbeszélése a legbiztosabb hatással szokott lenni.* Legyen az 
igazgató olyan, mint a gyóntató atya, a ki nem fecsegi ki a bűnöket ; 
de valamint ez a leggyakrabban tapasztalt bűnök ellen fel-felszólal a szó
széken : úgy az igazgató is tegye ok vetetlenül megbeszélés tárgyává a 
gyakrabban észlelt fogyatkozásokat s ilyen általános fejtegetéseket 
azután — ha úgy tetszik — belevétethet a jegyzőkönyvbe is, noha néze
tünk szerint jegyzőkönyvi reprodukczióra legfölebb valamely eredeti 
felfogásra valló és gyakorlatilag is értékesnek Ígérkező nézet érdemes. 
A fősúly mindenesetre a szóbeli diskusszióra fektetendő.

Azonban, hogy igazi diskusszió fejlődhessék, szükséges, hogy lehe
tőleg az egész tanári kar vegyen benne részt. Ez pedig csak úgy lehet
séges, ha maguk a tanárok is anyagot szolgáltatnak az általános vitához. 
Ebben rejlik a instruktiv hospitálások egyik jelentősége.

Itt ismét a kezdő tanár jönne első sorban tekintetbe, a mint fen
tebb kifejtettük ; de hasznát vehetné minden tanár, kivált ha valamely 
tárgyat első ízben tanít. Ilyenkor a hozzá legközelebb álló tanszak láto
gatása igen hasznos útbaigazítást nyújtana neki. De a látogatások kiter
jedhetnének heterogen órákra is ; ily módon minden tanár megismer
kednék a konczentráczió egyes szálaival, a melyekhez aztán a maga tár
gyát úgy csatolhatja, hogy a központosítás minden ízében kifogástalan 
legyen. Nem szükséges elősorolnunk a kölcsönös hospitálások egyéb 
hasznát és előnyeit ; minő pl. a testületi szellem megerősödése, a közös
ség tudatának megszilárdítása stb. Erre nézve érdemes elolvasni Feren-

* Megjegyezzük, hogy javaslatainkat tényleges viszonyainkra való 
tekintettel hoztuk fel, melyekkel egyelőre — s talán még hosszú időre — 
számolnunk kell. A tanárjelöltek rendszeres gyakorlati kiképeztetésénél sok 
tekintetben módosulna az eljárás.
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czy Alajos fent érintett czikkét, mely bár nem hoz pozitív javaslatot, de 
a belőle kisugárzó ügyszeretet miatt rokonszenvesen érinti az embert.

Az instruktiv hospitálásokat oly fontosaknak tartjuk, hogy attól 
sem idegenkednénk, ha azokat szabályrcndeleiileg is szabályoznák. 
Hiszen a Bendtartás amúgyis kötelességévé teszi az osztályfőknek, 
hogy osztályaikat meglátogassák ; de ez csak egyoldalú intézkedés, a 
mely majdnem csak arra való, hogy a nem-osztályfők magokat minden
nemű látogatás alól felmentve érezzék. Ha az immár mutatkozó tanár
hiány nem aggasztana, nem haboznánk javasolni, hogy csekélyebb heti 
óraszám mellett a tanárok heti 1 —2 órai hospitálásra köteleztessenek, a 
mi formális óraszámba menne, mely a hospitáló figyelmét csak olyan, 
mértékben lekötné, mintha tanórát tartana. Ez a kölcsönös ellenőrző 
rendszer (mert tényleg az volna) talán néni volna egészen kivihetetlen és 
hatására nézve felülmúlná az igazgatói látogatásokat. Mert a szeretett 
kartárs jelenléte igen serkentőleg hat ; hozzájárulna bizonyos üdvös 
törekvés, kimutatni saját buzgóságát, rátermettségét. Ilymódon közös 
munkává válnék az, a mi most nagyobbára csak szétforgácsolt, mond
hatni : központtól futó kapkodás. — Az ily utón szerzett tapasztalatok ad 
hominem barátságos megbeszélés alakjában, majd rendes konferenczián 
a szakszerű vitában volnának értékesíthetők. Ez sok félreértésnek elejét 
venné, melyek a mostani viszonyok szerint majdnem elkerülhetetlenek. 
A tanárok, bár mindennap látják egymást, mégsem ismerik egymást. 
Mert más dolog valakit pongyolában ismerni, más, teljes ornatusban. 
A hospitálások javasoltunk módja azonfelül a leghatásosabb eszköz 
volna egy emberi gyöngeség leküzdésére, mely gyöngeség nem létezése 
esetén sokat nem irtunk volna meg e sorokban úgy, a mint megírtuk. 
E gyöngeség az — érzékenység. Nem tagadjuk, hogy talán túlságosan 
is számbavettük az érzékenységet ; ha ez mindig a felületesség, üres- 
fejűség kritériuma volna, bizony nem lett volna érdemes csak egyetlen 
tollvonással is a fennálló hospitálási gyakorlat [megváltoztatását java
solni, és magunkat annak a gyanúnak kitenni, mintha egy emberi 
gyarlóságot legyezgetni, vagy épenséggel annak jogosultságát hirdetni 
akarnók. De az érzékenység olyan jellemvonás, mely rendkívül közel 
jár az — önérzethez, úgy, hogy gyakran nem is tudjuk megitélni, hogy 
hol végződik az egyik és kezdődik a másik. S ha gyarlóság is az érzé
kenység, ha minden tanár érzékeny volna is s egy sem önérzetes (a mit 
még a legczopfosabb bürokrata is tagadni fog) : mégsem volna szabad 
figyelmen kívül hagyni e körülményt, vagy épen represszáliákhoz nyúlni 
ott, hol bölcs megalkuvás hasonlíthatatlanúl biztosabb eredményt igér. 
Minden törvény és rendszabály az embernek szól s azért számolnia is 
kell az emberi természet mindennemű sajátosságaival ; ettől függ egész 
hatályossága és életrevalósága.



Egy idő óta az a divat járja, hogy minden' középiskolai kérdést 
kapcsolatba hoznak az egységets középiskolával, mert így a tárgy aktuali
tása rögtön emelkedik. Jelen kérdésünknél bizvást ellehetünk ezen 
deus ex machina nélkül ; a tárgyat magát is annyira fontosnak tartjuk, 
hogy bátran eltekinthetünk mindennemű mesterséges vonatkoztatástól. 
Ha igaz, a mit br. Eötvös Loránd a februáriusi értekezleten mondott, 
hogy az első dolog a «jó tanár», akkor mindenkép rosszalnunk kell az 
olyan irányt, mely a tanárokból lelketlen és kedvetlen falanszter-munká
sokat nevel.

W eber  I stván .
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NÉPOKTATÁSUNK ÁLLAPOTA A FORRADALOM
UTÁN.

(1849—1860.)

A forradalmak és szabadságharczok leverése után egész Európá
ban a reactió ülte diadalát. Hazánkban a kifolyt vérözön után az abso- 
lutismus ütötte, fel tanyáját, s a nemzet jogát, alkotmányát eltiporta. 
Oktatásügyünk történetében e reactió kezdődését az 1849 október hó 
9-én kibocsájtott s minden felekezetibe kötelező « Grundsätze für die 
provisorische Organisation des Unterrichtswesens in dem Kronlande 
Ungarn» jelöli. Az «osztrák összbirodalom» közoktatásügyi minisztere 
e 14 §-ból álló rendeletében adja elő azokat az elveket, melyek szerint 
a magyar iskolákat kormányozni kell.

E rendelet szerint a nevelés és oktatás felett az állam gyakorolja a 
főfelügyeletet. Efelügyelet kiterjesztetik az iskolákra, nevelő intézetekre, 
sőt még a házi oktatásra is, s az államnak ha kényszer által is, de oda 
kell működni, hogy minden gyermek részesüljön legalább annyi és olyan 
tanításban, a milyent és a mennyit a népiskola nyújt. (1. §.)

Az összes oktatási intézetek kétfélék : nyilvánosak és magánosuk.
A nyilvános tanintézeteket felállíthatja az állam, az egyházak, 

községek és magánosak. Bárki állítsa fel, mindenféle intézetnek olyan 
berendezésének kell lenni, mint az e nemű állami intézeteknek. Az 
állam által fentartott intézetek nyilvánosak. A mások által fentartott 
iskolák vezetői kérhetik a nyilvánossági jogot az államtól. — A magán- 
intézetek növendékei a nyilvános tanintézetekben vizsgálatot tehetnek, 
s itt államérvényes bizonyítványt nyerhetnek. (2. §.)

A magániskolák felállítása s organisatiója független az államtól. 
Javításukat az által lehet elérni, hogy az állami iskolák nekik minta
képen szolgálnak. A magániskolák felállításuk előtt az állami hatóság
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nak'bejelentendők, felállításuk megtiltható, ha a vállalkozó politikai 
vagy morális tekintetben kifogás alá esik, vagy nincs annyi képzettsége, 
hogy az illető intézetet vezetni tudná. A felállítás megengedése koránt
sem jelenti azt, hogy az állami kormány egyik-másik magánintézet fel
állítását s eljárását helyesli. Ha az állami közeg felügyeleti joga gyakor
lása közben azt látja, hogy az illető iskola azon czélt, melyet maga elé 
kitűzött, nem képes elérni, joga van az állami közegnek ahhoz, hogy a 
szülőket erre figyelmeztesse, s az iskolát be is zárathatja, ha politikai 
vagy erkölcsi tekintetben kifogás alá esik. A magán iskolák vezetőinek 
kötelessége, valahányszor a felsőbb hatóságok kivánják, intézetük állapo
táról jelentést tenni, statistikai kimutatásokat adni. Az államnak joga 
van ahhoz, hogy az intézetben való tanításról olyan módon, melyet 
jónak lát, meggyőződést szerezhessen. (3. §.)

A közoktatási minisztérium felügyelete alatt a következő iskolák 
állnak :

a ) elemi vagy népiskolák ;
b)  középiskolák, melyek közül legfontosabbak a gymnásium és 

reáliskolák ;
c)  főiskolák, azaz az egyetem és teljes műegyetem.
A bányászati, erdészeti és földmívelési iskolák az ipar és kereske

delmi, és a földmívelési minisztérium hatásköre alá tartoznak. (4. §.)
A népiskola feladata, hogy az ifjúságot nevelje, azért igen nagy 

súlyt kell benne a vallás oktatásra fektetni, óhajtandó, hogy az egyház- 
községgel szoros kapcsolatban álljon. Hol a politikai községben külön
böző vallás felekezetbeliek laknak s az iskolát a politikai községtől nem 
lehet elvenni, s az egyház községeknek oda adni, kívánatos, hogy a poli
tikai község az iskolának csak anyagi ügyeivel foglalkozzék s a szellemi 
ügyek vezetése pedig az egyházakra bízassák.

Az állam nem tiltja meg, hogy a népiskolába más vallású gyerme
kek is járhassanak.

A népiskolák feletti felügyelet, ezek igazgatása, gondozása az 
állam és egyház közös ügye. Ezért az egyházi hivatalnokok mellé, kik 
eddig az iskolák ügyeit vezették az állam tapasztalt tanférfiakat állít, kik 
a tanügynek különösen módszertani részét kisérik figyelemmel. (5. §.)

Gymnásium vagy reáliskola nevet a magánintézet csak akkor 
viselhet, ha az állam e nemű intézeteivel lényegileg mindenben meg
egyezik. Egyelőre irányadónak azon intézkedések vétetnek, melyek az 
örökös tartományok gymnasiumai- és reáliskoláira vonatkoznak ; a taná
rok képesítése is úgy történik, mint az örökös tartományokban. — Elen- 
gedhetlen követelmény az is, hogy az úgynevezett bölcseleti tanulmá
nyok a gymnasiummal egyesíttossenek, hogy így a gymnasium 8 osztá
lyú legyen.
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A vallásoktatás vezetése, az e felett való felügyelet az állammal 
cgyetértőleg a felekezeti hatóság gondja ; a többi tantárgyak tanításáról, 
s az egész intézet vezetéséről s a felügyeletről az állam szakképzett s 
tapasztalt egyének által gondoskodik.

Más vallásfelekezetű tanulók felvételét a gymnasiumba az állam 
megengedi.

A reáliskolákban a vallásoktatás éppen úgy történik, mint a gym- 
nasiumokban. (6. §.)

Egyetemek vagy műegyetemek nevét csak oly intézetek viselhetik, 
melyek az állam e nemű intézeteivel mindenben megegyeznek.

Az egyetemek csonkák, ha bennök nincs meg mind a négy facul- 
tás, de ebben az esetben a philosopliiai facultáson kívül még legalább 
egy facultásuk legyen.

A theologiai facultások felállítása s berendezése az illetékes püs
pökkel egyetértőleg történik. (7. §.)

Az iskolák a különböző nemzetiségekre való tekintettel úgy rende- 
zendők be, hogy a nemzetiségekre tekintet legyen.

Az elemi iskolában, ha csak a lakosság vegyülete lehetővé teszi, az 
oktatás a tanulók anyanyelvén történjék.

A középiskolákban bármely hazai nyelven történhetik a tanítás, 
figyelemmel kell még is arra lenni, a melyik a környéken túlnyomó. Ha 
a népesség vegyes ajkú, akkor két tannyelv is lehet ; még pedig vagy 
hogy egyes tantárgyak az egyik, mások a másik nyelven adatnak elő, vagy 
pedig hogy a tanulók anyanyelv szerint külön két csoportra osztatnak.

Az egyetemeknél is tekintettel kell lenni a nemzetiségekre. (8. §.)
Senki nem vétetik fel az egyetem philosopliiai, orvosi vagy jogi 

facultására, a ki ki nem tudja mutatni, hogy a nyilvános gymnásiumban 
tanított összes tantárgyakat tanulta, senki sem bocsájtatik államvizsgá
latra, vagy doktorátusra, ki bizonyos számú évig valamely egyetemen 
nem tanult. (9. §.)

Az iskolák feletti felügyelet a kerületi biztosokra bízatik ; mellé- 
jók adatnak az ideiglenes tanfelügyelők, kik a kerületi biztos útján leve
leznek a felsó'bbb hatóságokkal. Az eddigi tankerületek feloszlattatnak. 
( 10. § . )

Az iskolák különfélesége szerint különböző tanfelügyelőket fog a 
minisztérium kinevezni. A kinevezéseknél az illető szakismerete s 
tapasztalása lesz irányadó ; mert ezek múlhatatlanul szükségesek, ha az 
illető tanfelügyelő az iskolai életre befolyást akar gyakorolni. Most azon
ban még elegendő, ha az illető ép politikai érzelemmel, jellemi hatályos
sággal, a tanügy iránti érdekeltséggel s magasabb általános képzettség
gel bír. Hogy abban a nyelvben, melyen az illető kerületben a tanítás 
folyik, jártasaknak kell lenni, magától értetik. — A lakosságnak híven



ш PETHES JÁNOS.

maradott részéből oly embereket kell előnyben részesíteni, kik a nép 
bizalmát bírják, vagy kellő garantiát nyújtanak arra, hogy azt nem
sokára, képesek lesznek megnyerni. (11. §.)

A tanfelügyelők feladata :
a) Az iskolák, tanárok, tanítók purifikátiója.
b)  Bezárása azon iskoláknak, különösen jogakadémiáknak, a me

lyek politikai tekintetben veszélyesek, vagy a melyekben nincsenek meg
felelő tanárok alkalmazva.

c) A meglevő iskolák átalakítása, új iskolák berendezése a fen
tebbi szabályok szerint.

Itt különösen említést érdemel a két osztályú reáliskolák felállí
tása. Ez mindenütt keresztül vihető, hol az úgynevezett negyedik osz
tálynak két évfolyama van. Az ilyen reáliskolák továbbra is megmarad
nak a népiskolával kapcsolatban. Ügyelni kell arra is, hogy a meglevő 
iskolák közül melyek volnának részben vagy egészben az állam részére 
átvehetők s mely iskoláknak lehetne a nyilvánossági jogot megadni.

d)  A tannyelvre való felügyelet.
c)  Pontos statistikai adatok gyűjtése az összes nyilvános és magán 

intézetekről, ezek felszereléséről, a tanítók számáról, a taneszközökről, 
az alapítványok- és segélyalapokról stb. (12. §.)

Nem szenved kétséget, hogy eddig Magyarországban a felsőbb 
tanintézetek, t. i. a gymnasiumok és akadémiák száma aránytalanul 
nagy ; azonban a tanítás a legtöbben tökéletlen s elégtelen s a valódi 
műveltséget nem mozdította elő, hanem csak veszedelmes politikai agi
tátorok kerültek ki belőlök. Ezért szükséges, hogy a gymnasiumok egy 
része beszüntettessék, vagy alrealiskolává változtassák ; más része pedig 
négy osztályú algymnasiummá alakítassék ; a mely jogakadémia nem 
felel meg a követelményeknek, az nyolcz osztályú gymnasiummá változ
tassák. A jogi tudományok csak ott taníthatók tovább is, hol a philoso- 
phiai facultas úgy rendezhető be, mint az egyetemeken, erre különösen 
oly helyek alkalmasak, hol magasabb theologiai intézet van. Ilyen helyen 
kell a jogi facultást tökéletesíteni s gondoskodni kell az osztrák jog 
tanításáról is. (13. §.)

A protestáns tanintézeteknél különösen fontos a kérdés : melyeket 
kellene államilag segélyezni. A segélyezett intézetek tanerőinek kineve
zésére a kormánynak lényeges befolyása volna. A kormány felügyeleti 
joga,- tekintet nélkül arra, vájjon segélyeztetik-e valamely protestáns, 
intézet vagy sem, minden protestáns iskolára kiterjed. (14. §.)

E rendelet volt később is irányadó az osztrák kormány minden 
tanügyi tettében. Az osztrák kormány kezdetben különösen azon volt, 
hogy a mennyire csak tehette, az iskolákat a hazafias érzelmű tanférfiak
tól megszabadítsa.



A népoktatás torán egyelőre megelégedtek azzal, a mit az iskola
tanácsosok buzgósága keresztül tudott vinni. Ez iskola-tanácsosok 
között voltak egyének, kik a pædngogia s methodikában olyan járatosak 
voltak, mint abban az időben hazánkfiai közül kevesen. A baj csak az 
volt, hogy ismerőtöket nem annyira a míveltség előmozdítására, mint 
inkább az « összbirodalom » érdekeinek támogatására fordították. Bizony 
akadtak köztük olyanok, kik fennen hirdették, miszerint megmutatják, 
hogy még az alföldi csikós is németül tanulja az abéczét. Maga a kor
mány csak annyiban nyúlt be az elemi oktatás ügyébe, hogy egy 1851. 
évi márczius hó 14-én kelt császári nyilt parancscsal megszüntette a 
budai egyetemi és a kolozsvári lyceumi könyvnyomda szabadalmát, de 
az elemi iskolai könyvek nyomtatását továbbra is meghagyta a nevezett 
könyvnyomdáknál. E császári nyilt parancs negyedik pontja azt mondja, 
hogy «a kormány által ellátott népiskolai könyvnyomtatás nem jövede
lem forrásnak tekintendő, hanem csupán a nyomtatási és árulási költsé
gek fedezésére szolgál».

1855. márczius 5-én kiadták a nemzeti (fő) iskolákban való szün
időre vonatkozó rendeletet. E szerint az iskolai év október 1 -én kezdő
dik. A nagy szünidő az alsóbb osztályokban négy, a felsőbbekben hat 
hétig tart s kezdődik augusztus 15-én. Ezenkívül következő szünetek 
vannak : karácsonykor : deczember 24, továbbá húshagyó hétfő és kedd s 
a nagyhét 3 utolsó napja. Ezenkívül hetenként a csütörtök délután. Hol 
azonban eddig szokásban volt, megengedhető, hogy a szerda és szombat 
délután vagy a csütörtök egészen, szünnap legyen. A népiskolához kap
csolt alreáliskolai osztályokban szintén a szerda és a szombat délután, 
vagy a csütörtök egészen, legyen a szünidő.

Ugyanezen, év április hó 25-én kiadta a kormány a fő-elemi isko
lákra vonatkozó iskolai szervezetet.

E szerint az iskola állítása és fentartása a polgári községeket ter
heli. -— Az iskolába minden tanköteles tartozik járni ; ha a szülők nem 
küldenék gyermekeiket az iskolába, a rendőrség és szolgabirák segédke- 
zése is felhasználható a szülők kényszerítésére. A tankötelezettség kora 
a 6—12 év. Az iskolák kétfélék : fő-elemi és al-elemi iskolák.

A fő-elemi iskolákon, mint azt az 1858. évi január 4-én kelt 
miniszteri rendelet megmagyarázza,ismét háromféle iskolát értettek. Az 
első csoportot képezték azok az iskolák, a melyek mellett alreáliskola 
volt, két vagy három osztálylyal. A második csoportba tartoztak azok az 
iskolák, a melyekben négy tanító tanít, de a négy osztályhoz nincs alreál
iskola csatolva ; végre a harmadik csoportba tartoztak a plébániai főisko
lák. Az első és második csoportbeli «fő-tanodák»-nak van külön igazga
tójuk, bizonyítványokat adhatnak nemcsak saját növendékeiknek, ha
nem azoknak is, kik intézetükben magánvizsgálatot tesznek. Ha mellet-
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tök tanítóképezde is van, akkor a nevük: minta fő-tanoda, mivel szer
vezésűknél fogva minta-iskolákul kell a képezdei növendékekre vonatko
zólag ezolgálniok. — A plébániai főiskolákban egy tanító van, ez egy
szersmind az igazgató is, s mellette annyi al-tanító, a hány szükséges. 
A plébániai főtanodákban a magántanulóknak nem lehetett vizsgálatot 
tenni. — Az al-clcmi iskolák a tulajdonképeni falusi iskolák voltak.

Egy tanító -— e szervezet értelmében —-100 gyermeket tanított.
A fő-elemi iskolák tanterve a következő :
a) Vallás:
I. osztály : A vallástan előfogalmai. II. osztály : Vallástan a káté 

szerint. III. osztály : Vallástan és bibliai történet. IV. osztály : Vallástan, 
bibliai történet és az evangélium magyarázata.

b) Olvasás és nyelvtan :
I. osztály : Olvasás elemei, összekötve a szemléleti oktatással,

II. osztály : Gépies és folyékony olvasás. Az olvasmány tartalmának 
elmondása s ez által az élő beszéd gyakorlása. A német nyelv elemei.
III. osztály : Az olvasás gyakorlása összekötve a szó és dolog magyará
zatával, nyelvtani, helyesírási s fogalmazási kezdeményezések. A magyar 
ajkú gyermekeknél a német nyelv elemeinek folytatása. IV. osztály : Az 
értelmes és hangsúlyos olvasás. A beszéd részei. A mondatok és szók 
elemezése. Bendszeres nyelvtani ismeretek. Fogalmazási gyakorlatok. 
Az olvasmányok tárgyalása alapján földrajzi és természetrajzi ismeretek.

c) írás, d) ének és e) rajz minden osztályban.
f) Számtan :
I. osztály : Számvetés 1—100. teijedő számkörben, visszafelé 

való számlálás, a forint s a font stb. részeivel való számvetés.
II. osztály : A négy alapmívelet fejben és számjegyekkel. III. osz
tály : A négy alapmívelet gyakorlása mellett a nevezett számokkal való 
számmíveletek, a felek, a harmadok s az életben gyakrabban előforduló 
törtek. IV. osztály : A négy alapmívelet nagyobb számokkal, számolás a 
nevezett számokkal és törtekkel. Egyszerű és összetett arányok alkalma
zása a gyakorlati életre.

A kik az elemi iskolát bevégezték, kötelesek az ismétlő és vasár
napi iskolába járni.*

A rendelet megvolt, de jóformán csak a papiron. A kormány ezt 
csak a római kath. és gör. kath. iskolákban léptette életbe. A három 
fajta «főtanoda» mindegyike e tantervhez tartozott volna alkalmaz
kodni ; de a plébániái főiskolákban a leggyakrabban megelégedtek any- 
nyival, ha a gyermekeket a vallástan, olvasás, irás és számoláson kívül 
egy kis gazdasági ismeretre megtanították. Nem lehet tagadni, hogy a

* Minist, jelentés 1872. 12. 13. lap.
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tanügy a katholikus iskolákban az új iskolák felállítása s az iskolai kény- 
szor behozatala által előre mont. A germanizáló törekvés pedig a legtöbb 
helyen a hazafias érzelmű papokkal szemben a bécsi kormány részére 
nem tudott gyümölcsöt teremni. Iskoláinknak nemzetiségünk szempont
jából csak javára vált, hogy Thun Leó közokt. miniszter megkötötte a 
concordatumot s lassan-lassan a katholikus klérus, különösen Pater Веска 
jezsuita generalis hatalma alá került. A tanfelügyelők 1855-ben a pré
postok, czímzetes apátok lőnek s ezek a felügyeletök alatt levő iskolák
ban szemet hunytak akárhányszor, midőn látták, hogy a tanítás nem 
azon germanizáló úton halad, a mint Bécsben akarták s megelégedtek, 
lia az iskolákat katholikus szellem hatotta át.

A tanítók képesítése egész 1856-ig a helytartó tanács által 
1845-ben kiadott rendelet szerint történt. 1856 január 20-án kelt rende
lettel beszüntették a Pesten, Szegeden, Miskolczon, Érsek-Újvárott, Nagy- 
IÁanizsán és Győrött volt képezdéket s helyettük 12 képezdét állítottak 
fel, 11-et a férfi, 1-etpediga női tanítójelöltek számára. A tanítónő- 
képezdét Pesten, a férfi tanítóképezdéket pedig Pesten, Kalocsán, Nagy- 
Szombatba^ Nagy-Váradon. Kassán, Szathmáron, Beszterczebányán, 
Esztergomban, Sopronban, Pécsett és Győrött állították fel. — A tanító- 
képezdéket mindenütt fő-elemi iskolákkal kapcsolták össze, hogy itt a 
növendékek a gyakorlati képességet is megszerezhessék. Két évfolyamuk 
volt. Felvétetlek olyan növendékek, kik a gymnasium vagy reáliskola 
alsó osztályait elvégezték, ha 16 évesek, vallásosak, jó magaviseletűek s 
testileg épek voltak, s a zenében némi jártasságot tanúsítottak. A kisza
bott idő után a jelölteket képesítő vizsgálatra bocsájtották s ennek ered
ményétől függött azután, hogy milyen iskolában voltak alkalmazhatók. 
Képesítettek pedig fő-elemi, al-elemi és al-tanitóságra (városi iskolai, 
falusi iskolai és segéd tanítóságra). Az al-elemi iskolai tanító három, az 
altanító csak két osztályt taníthatott. Mind az al-elemi, mind az al-taní- 
tóknak jogukban állt, hogy bizonyos próba idő lefolyta után újra vizsgá
latot tegyenek s esetleg fő-elemi tanítóságra képesítessenek. A képesítő 
vizsgálaton vizsgálat alá vetették a jelölteket a fő-elemi iskola tantárgyai
ból, a nevelés- és tanítástanból, mértan-, ének-, orgonázás- és mezeigaz- 
dagsáigtanból.

Mivel azonban sokan voltak olyan tanítók, kik képesítő vizsgálatot 
még nem tettek s e szabályzat értelmében senki nem lehetett a katho
likus iskoláknál sem fő-, sem altanító, megengedte a közoktatási minisz
ter azoknak a tanítóknak, kik legalább három évig már valamely nyil
vános iskolában sikerrel tanítottak, hogy a tanítóképezdében féléven- 
kint vizsgálatot tehessenek. Az utolsó vizsgálati határidőül az ilyen 
magántanulóknak 1858-dik év rendeltetett. A kik magántanulók akartak 
lenni, azoknak a cs. kir. helytartósághoz kellett folyamodniok. E vizsgála
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toknak a zsidó tanítók is alá voltak rendelve. Az ilyen magántanulók 
első vizsgálata a pesti képezdében 1855. évi augusztus hó 9. és 10-én 
tartatott meg. Jelentkeztek is rá 20-an. Ezek közül 5 római katholikuS, 
1 reform. 1 4 pedig izraelita volt. A 20 közül négyet ismétlő-vizsgálatra 
utasítottak.

A képezdék kiadásai részint helyi pénzforrásokból, részint a vallás 
és tanulmányi alapból fedeztettek. A tanárok fizetése a fővárosban 800, 
a vidéken 700 írt volt.

A kormány nem elégedett meg azzal, hogy a régi tanítóképezdéket 
beszüntette, elbocsájtotta ezeknek hazafias érzelmű tanárait is, olyanok- 

, kai töltötte be a tanári székeket, kik a kerületi biztosok előtt a politikai 
\ érzelmek tekintetében kifogástalanok voltak.

Nem mondhatnánk, hogy a hazafias érzelmű főpapok a kormány 
eljárását jó szemmel nézték. Éppen azért, midőn látták, hogy a kormány 
a császári kir. tanítóképezdék felállításáról miként gondolkozik, maguk 
is rajta voltak, hogy egyházmegyéjükben képezdét állítsanak fel, mely
ben a növendékek a német kormány germanizáló törekvéseinek ne 
legyenek annyira kitéve. Ezért vetette meg Csajághy Sándor Csanádi 
püspök a szegedi tanítóképezde alapját 10,000 frtcs adományával.

A cs. kir. képezdék igazgatói és tanárai tanításaikban úgy látszik 
azon utasításokhoz alkalmazkodtak, miket az osztrák közoktatásügyi 
miniszter 1848. évi 6111. sz. a. és 1849. július hó 13-án kiadott. E szerint 
a képezdékben az elméleti képzés inkább az I. osztályban történik, míg a 
második évfolyam inkább a gyakorlatnak volt szentelve. Különös gondot 
kellett fordítani a népiskola tantárgyaira s ezek módszerére. A második 
évfolyambeli növendékek megjelentek a minta elemi főtanodában, hogy 
a tanítási módszert itt gyakorlatilag tanulják s e mellett tanítói képessé
güket is képezték. Nemcsak jelen voltak az egyes tanításokon, hanem az 
igazgató és a tanító vezetése mellett maguk is tanítottak. A tanítás 
egész óráig tartott s egyes tantárgyak tanítását a növendékre hosszabb 
időre is rábízták A gyakorlati tanításról jegyzőkönyvet vezettek, melybe 
a tanítónövendék tanításának eredményét minden esetben bejegyezték. 
A növendékek e mellett foglalkoztak jövő hivataluk köréből szabadon 
választott vagy feladott tételek Írásbeli kidolgozásával. Az Írásbeli fel
adatokat az igazgató vette át, s részint maga átnézte, részint pedig a 
tanítókkal átnézette s megjegyzéseivel a növendéknek visszaadta. — 
A norma-iskolák igazgatói és tanítói utasíttattak arra is, hogy magukat 
teljes erejűkkel a tanítók képzésére szenteljék, különösen ügyeljenek a 
növendékek vallás-erkölcsös nevelésére.*

A mi a képezdék népességét illeti, arra nézve a következő adataim

* V. ö. Kormánylap 1849. jul. 13-ki rendelet.
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vaunak : 1856-ban a ponti képezdében 60 (38 első, 22 második osztályú), 
a szegediben 53 (27 első, 25 második osztályú), az esztergomiban 
49 (37 első, 12 második osztályú) növendék volt.

A közoktatásügyi kormány 1856-ban elrendelte azt is, hogy a 
községek a törvényesen elismert vallásfelekezetek tanítóinak fél jobbágy
telek utáni legelő illetőséget adjanak s ezenkívül minden iskola számára 
egy holdat faiskolának kihasítsanak. -—■ 1857-ben pedig utasították a 
tanügyi bizottságokat, hogy a tanítókat a méhtenyésztés megkedvelteté- 
sére buzdítsák.

A tanítók helyzetére vonatkozólag meg kell még jegyeznünk, hogy 
már 1849-ben (nov. 16-ki rend.) kimondották, hogy a katonai tényleges 
szolgálat alól a segédtanítók is felmentetnek. Egy korábban kelt császári 
nyílt parancs szerint pedig a tanítók illetősége ott van, hol állandóan 
tartózkodnak.

A protestánsok népiskoláira nem terjedt ki az 1855. évi iskolai 
szervezet. Bár a protestáns egyházra súlyos teherként nehezedett, hogy 
Haynau egyházukat az autonómiától már 1850-ben megfosztotta s a 
gyűlések tartásától eltiltotta, mindazonáltal az egész kor a protestáns 
iskolákra jótékonyan hatott, az egyház nevezetesebb emberei a politikai 
térről leszoríttatván, egész figyelmüket s munkásságukat a nevelés és 
oktatásra irányozták. A szabadságharezban résztvett fiatal tanulók vala
mely csendesebb község iskolájában húzták meg magukat s a nemzet 
jövőjében vetett tántoríthatatlan hittel fogtak a tanítói kötelességek tel
jesítéséhez.

Az ág. evangelicusok jobbára a zay-ugróczi, a helv. hitvallásúak 
pedig a század elején készített s a negyvenes években a porosz elemi 
iskolák mintájára átalakított szervezet szerint tanítottak. — Minél 
tovább haladtak a korban, annyival jobban eltértek az egyes egyházak
ban az eredeti tervezetektől. így pl. a soproni iskolákban az 1855. év 
körül a következő tanterv szerint tanítottak :

Az iskola három osztályú, de a harmadik osztálynak két cso
portja van.

Tantárgyak: 1. Vallás. 2. Nyelv. 3. Mennyiség- és tértan. 4. Világ
ismeret. 5. Éneklés. E tantárgyak az egyes osztályokban következőkép 
voltak feloszva :

I . V allás.

I. osztály : A vallástan első fokán a gyermek vallásos érzése ébresz- 
tetik bibliai s más történetek által. Ezek elbeszéltetnek, megmagyaráz- 
tatnak s aztán a gyermekek által mondatnak el. Tízparancs. Miatyánk. 
Szentirási helyek s énekversek. Hat ének.

II. osztály : Káté. Bibliai történet. A tízparancsolat Luther ma
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gyarázatával. Hiszekegy. Nehány rövid zsoltár, tíz ének és alkalmas 
imák.

III. osztály első csoportja : Bibliai történet. Palestina rövid leírása. 
A zsidók története. Káté. Szentirási helyek kikeresése. Nehány rövid 
zsoltár, a vasárnapi evangéliumok és 12 ének.

IH. osztály második csoportja : Káté. Jellemrajzok az egyház
különösen a reformatio történetéből. A szt. írás olvasása s magyarázása. 
Szt. írási mondatok, énekek, evangéliumok.

П . N yelv.
Olvasás, szép- és helyesírás, nyelvtan, irálytan.

A) Anyanyelv.
I. osztály : Beszédgyakorlatok. Mesék, énekek, apró versek tanu

lása. Az olvasásból annyi, hogy könnyű mondatokat képesek legyenek 
elolvasni. Az írás az olvasással egyenlő lépésben halad. Szótagolás. 
Másolás. Névmutató, főnév. A tárgyak neveinek, tulajdonságainak leírása 
fejből.

II. osztály : Beszédgyakorlatok. Értelmes olvasás. Magyar és német 
szépírás. írás diktálás után. A tanult történetek leírása. Olvasmányok 
alaki tárgyalása. Költemények.

III. osztály első csoport : Folyékony és szép olvasás. írás diktálás 
után. Mondatok elemezése. A beszédrészek. Gyökszavak, származék sza
vak. Elbeszélések, levelek, ügyiratok.

Hl. osztály második csoport : Folyékony és szép olvasás. A nyelv
tani szabályok alóli kivételek. Az irálygyakorlatok mint az első sza
kaszban.

B) Magyar nyelvtan.
I. osztály : Betűk ismerete. Egyes szavak s könnyű mondatok olva

sása s emlézése.
II. osztály : Olvasás. Apró versek tanulása.

Hl. osztály első csoport : A főbb igeidők. Mondatok fordítása. Bir
tokragok. Költemények könyv nélkül.

III. osztály második csoport : Összefüggő olvasmányok fordítása. 
Költemények tanulása.

C) Számtan, tértan és rajz.
I. osztály : Számvetés 1 —100 terjedő számkörben fejben és írásban.

II. osztály : A négy alapmivelet nagyobb számokkal.
Hl. osztály első csoport : A négy alapművelet gyakorlása. Kamat- 

számítás. Vonal, szög, háromszög, négyszög, sokszög, kör.
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III. osztály második csoport : Az előbbiek ismétlése, törtek, hármas 
szabály, társaság szabály.

D) Világismeret.
I. osztály : Beszélgetés a természeti tárgyak- s tüneményekről.

П. osztály : Állatok, növények és kövek példányok- vagy rajzokról 
megismertetnek. Közös jegyeik, osztályaik. Lak- és lelethelyeik. Hasznuk. 
Levegő, szél, eső, harmat, dér, hó, jégeső, folyók és tengerek. Földgömb 
és térkép-olvasás, különösen a hazának ismerete.

III. osztály első csoport : A haza ismerete itt is főtárgy, de tovább 
is lehet vinni a gyermekeket.

IH. osztály második csoport : Történeti elbeszélések, különösen a 
hazai történelemből, mindenütt kapcsolatban a földrajzzal. Természet
rajz. Kézmütan.

E) Éneklés
I. osztály : Könnyű, egyhangú egyházi énekek hallás után.

II. osztály : Folytatása az előbbinek világi dalokkal vegyítve,
Hl. osztály első csoport : Hangjegyismeret kezdete, alkalmazása az 

énekre.
III. osztály második csoportja: Az előbbi folytatása. Kéthangú 

éneklés.
A békési ág. ev. esperességben pedig a tantárgyak következőkép 

voltak felosztva :
I. osztály. 1. Előkészítés az olvasásra és Írásra. 2. Az Úr imádsága, 

tízparancsolat és hitágazat. 3. Beszélési gyakorlatok a számviszonyok 
elemeivel összekötve.

II. osztály: 1. Olvasás. 2. Luther kátéjának első három része. 
3. Bibliai történetek. 4. Szentírási mondatok. 5. írásgyakorlatok. 
6. Számtan.

III. osztály: 1. Olvasás. 2. Luther kátéja magyarázva. 3. Vallástan 
és egyháztörténet. 4. írás. 5. Számtan. 6. Általános földrajz, különösen 
Magyarország. 7. Hazai történet. 8. Tüneménytan. 9. Természetrajz.

A harmadik osztályt itt is több csoportra lehetett felosztani.
Nyíregyházán a következő volt a felosztás :
Elemi osztiily : Betűzés, magyar és tót imádságok, hitágazat és tíz- 

parancsolat, számok ismertetése és írása ; Írás a táblán, szentirási törté
netek, kis szavalatok, éneklés.

Olvasó elemi osztály: Olvasás magyarul és tótul; gyakorlatok 
a folyó- és szépirásbani, számvetés, vallástan, ó-testamentomi történe
tek, imádságok, éneklési gyakorlatok, magyar nyelvtan és a fiúknak 
természetrajz.
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Polgári leány-osztály : A confirmatióról, az Úrnak szt. vacsorájáról ; 
új szövetségi történetek, női tan. Magyarország története ; természettan ; 
földleirás ; számvetés ; szépirás ; szavalás ; éneklés. A fiú osztályokban 
ezeken kívül világtörténelem, gazdászat, latin paradigmák, német nyelv.

Nyelvészeti osztály : Yallástan, erkölcstan ; latin nyelv ; ó-kori 
történetek ; német nyelvtan ; természettan ; földrajz ; magyar nyelvtan ; 
a levél Írásmód ; számtan, Írás.

A reformátusoknál a tiszamelléki egyházkerület adott először 
tantervet népiskoláinak. A tantervet az egyház-kerületi közgyűlés által 
kiküldött népiskolai választmány készítette. E választmány éltető 
lelke Array József volt s a tanterv is az ő műve. E tanterv meghatá
rozza a tan- és vezér-könyveket. Az iskolák számára körlátogatókat 
rendel s utasítja őket, hogy a tanítók szorgalmát, a tanítványok elő
menetelét a tanterv miként való alkalmazásából Ítéljék meg s tapaszta
lataikról jelentést tegyenek. A tanítóknak meghagyták, hogy a tanítás 
kezdetén és végén a tanulók éneklésében és imádkozásában részt vegye
nek ; nyáron naponkint hat, télen öt órát tanítsanak. — Szerdán és 
szombaton délután, vasárnap délelőtt és délután is a tanítási idő egy óra.

A terv kiterjedt a leányiskolákra és a kisdedóvódákra is. Kívá
natosnak tartja, hogy a kisdedóvóda minden egyházban legyen ; a mely 
egyházak azonban anyagi helyzetüknél fogva ezt felállítani nem tudnák, 
igyekezzenek azon, hogy a népiskola épületében legyen egy tanterem a 
kis gyermekek részére, kik itt a nagyobb, — sokszor testvér,— gyermekek
hez közel, egy tisztességes nő felügyelete alatt, a szülők aggodalmai nélkül 
■eltölthetik napjaikat és sok veszélytől s rossz látásától megóvatnak.

P ethes J ános.
(Folytatjuk).

SZÜKSÉGESEK-E A NÉPISKOLAI NYILVÁNOS 
ÉVZÁRÓ VIZSGÁLATOK?

Vannak mind a társadalmi, mind a felekezeti életben olyan — 
ősrégi időkből ránk maradt — szokások és intézmények, melyek valami
kor talán nagyon jelentősek voltak, a közművelődésre és a kor erköl
cseire üdvösen hatottak, de a haladó korral, a megváltozott viszonyok 
között fontosságukat elveszítették és így fölöslegesekké váltak. Csak a 
kegyelet ragaszkodik hozzájuk még akkor is, mikor már mindazon okok, 
melyek az intézmény életbeléptetését szükségessé vagy czélszerűvé tet
ték, megszűntek; — kegyeletből vagy megszokásból tartunk főn olyan 
intézményeket is, melyeknek fenmaradása nemcsak hogy fölösleges,
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hanem azon ügynek, melynek előmozdítására eredetileg termettek — 
immár kárára vannak.

Ilyen régi intézmény az évzáró nyilvános vizsgálat a népiskolában.
Azon korban, mikor az általános tankötelezettséget, a kényszer

iskoláztatást még nem ismerték, mikor még a szülő kényére-kedvére 
volt bízva, hogy gyermekét iskolába küldje vagy sem: akkor nemes 
emberbarátok, felekezetek, iskolafentartók által rendezett nyilvános 
«próbatétek» csodákat míveltek. Az ilyen nyilvános exameneket lehető
leg fényes ünnepiességgel tartották meg, hogy a szülőket a megnyílt 
iskolatermekbe csábítsák: —jutalmakat osztottak ki, a szülők hiúságára 
számítottak, szóval az egész ünnepi actusnak az volt a czélja, hogy a 
nép kedvet kapjon a gyermekek iskoláztatására. Az aranykeretos próba
iratok ott feküdtek a virágokkal feldíszített asztalon, melyet a város 
előkelősége körülvett, hogy irigység támadjon azokban, kiknek gyerme
kei nem oly szerencsések, hogy kézírásukat a legelőkelőbbek dicsérik.

Ebben a korban a nyilvános vizsgák nagyon is szükségesek voltak 
és oly szent czélokat mozdítottak elő, hogy bőven helyrehozták azt a 
kárt, melylyel a nyilvános vizsgák mindig jártak.

A nyilvános vizsgák most is fentartandók oly intézetekben, me
lyeknek czéljait a nagyközönség még nem eléggé ismeri, de a melyeknek 
felvirágoztatását különös társadalmi vagy általános nemzeti czélok 
kívánatossá teszik. A népiskolában azonban — korunkban, midőn az 
általános iskoláztatást a törvény szigorúan megköveteli, — hol a nyil
vános vizsgálatnak nem kell az említett czél szolgálatában állnia, hasz
nukat vagy kárukat komolyan mérlegelhetjük és csakhamar azon meg
győződésre jutunk, hogy a nyilvános vizsgák legalább is fölöslegesek.

A nyilvános vizsgálat soha sem tüntethette fel világosan, hogy a 
tanító lelkiismeretesen eleget tett-e hivatásának : nem tüntetheti fel, 
vájjon a kiszabott tananyagot feldolgozta-e vagy sem. Nyilvános vizs
gálaton megtörténik — nem egyszer —, hogy a tanító többet mutat fel, 
mint a mennyit a tanterv megszab, sőt olyat produkál, a mi csak felsőbb 
osztályba való — és ezt általában hibának nem tartják ; de a kinek 
alkalma van jobban fenekére látni a dolognak, hamar meggyőződik, 
hogy a hol ez megtörténik, ott a tanító az iskolának sajátos czéljait 
szem elől tévesztve, produkczióra készítette elő a gyermeket, a mit bizo
nyára nem tenne, ha nyilvános vizsgálatok nem volnának és nem is 
tehetné, ha az iskolafentartók a vizsgák helyett az iskola belső életét 
ellenőrző iskolalátogatók intézményét léptetnék életbe.

Egy látszólagos előnye mégis van a nyilvános vizsgálatnak : az, 
hogy a közönség meggyőződhetik arról, melyik tanító képes a kérdése
ket legügyesebben feltenni és rendszerint nem is csalódik, ha ilyet egy
szersmind a legjobb tanítónak tartja ; de semmi sem kezeskedik arról,

Magjai* Pædagogia. I ,  4. 16
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vájjon nem épen az a legképesebb arra is, hogy port hintsen a közönség 
szemébe.

Már pedig az ilyen csillogásra szánt vizsgálaton az iskolafentartó 
iskolájának belső életéről és az elért eredményekről tiszta képet nem 
nyerhet, sőt hamis Ítéletet alkothat magának, ha a nyilvános vizsgálat 
eredményéből merít tájékozódást. Habozás nélkül kimondjuk, hogy a 
nyilvános vizsgálatok az oktatásnevelés ügyét semmivel sem mozdítják 
elő, sőt hátráltatják. -— Hátráltatják első sorban az által, hogy a szor
galomidő nagy részét a vizsgálatra való készülődéssel pazarolják el. 
Próbairatok, próbarajzok, tisztafüzetek készítése és más oly dolgok, 
melyeknek sem oktatási, sem nevelési czéljaik nincsenek, foglalkoztatják 
a tanulókat és a tanítót az iskolaév utolsó heteiben és csonkítják a saját- 
képeni szorgalmi időt, úgy, hogy a május és junius hónapok az oktatásra 
nézve egészen elvesznek.

A vizsgálat előkészítőinek pedig az a legnagyobb baja, hogy nagy
részben nem abból készítik elő növendékeiket, a mint a tanterv meg
szab, hanem abból, a mi a laikus közönségnek, anyáknak és nagybácsik
nak tetszik ; ezeknek szája íze szerint magoltatják be azt a tömérdek 
körmönfont nyelvtani szabályt, melyeknek teljességgel semmi hasznuk ; 
megesik az embernek a szive a naiv gyermeken, mikor e nagyoknak 
sem mindig érthető definitiókat jobb anyagra érdemes memóriával 
ledarálja. Megesik, hogy a gyermeknek le kell pergetni a világtörténetet 
olyan osztályokban, melyekben a tanterv csak azt kívánja, hogy a gyer
mek valamely históriai olvasmányt tanuljon jól megérteni és tartalmát 
a maga szavaival folyékonyan el tudja beszélni. A közönség azonban 
valami «magasabbat» kiván és csak igen kevés tanuló tud az ilyen 
ízlés elől elzárkózni.

De nem tekintve a nyilvános vizsgálatoknak az oktatás menetére 
és eredményére gyakorolt, imént jelzett káros befolyását, még erkölcs
rontó oldala is van a dolognak. Mily visszás helyzetbe jut a tanító a 
szülőkkel a nyilvános vizsgálatok alkalmával ! A mama pontosan meg
jelenik a teremben és türelmetlenül várja a perczet, melyben kedves 
gyermekét felelésre szólítják ; meg is kéri rá a vizsgálati elnököt : meg
történik. — A fiú ugyan mitsem tanult, de a tanító olyan ügyesen for- 
mulázott könnyű kérdéseket intéz a gyermekhez, hogy az egy elhangzó 
«helyes» kíséretében ismét elfoglalhatja helyét. A tanuló, a ki jól tudja, 
hogy tanítója egész éven át semmi dicsérni valót sem talált rajta, saját
ságos fogalmat nyer ilyenkor tanítója jelleméről. A gyermek lelki álla
pota megzavarodik, tanítója egészen másképen tűnt fel eddig lelki 
szemei előtt. A mama pedig nehány nappal később fel nem bírja fogni, 
hogy fia, ki a nyilvános vizsgán közhelyeslés között felelt, könyvecs
kéjében miért hozott haza csupa «ötösöket».
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Vernaleken, svájczi pasdagogus, ki a bécsi kormány szolgálatában 
állott, egy neveléstudományi munkában már 1851-ben hangoztatta, 
hogy a nyilvános népiskolai vizsgálat ne legyen egyéb, mint iskolai 
évzáró ünnepély ; talán ez is egyik oka annak, hogy a Bach-Thun kor
mány eló'tt utóvégre kegyvesztett lön.

Ausztriában és Németországban a nyilvános vizsgák már évek óta 
tényleg megszűntek és még senki sem szólalt fel felújításuk érdekében.

Ideje volna már, vagy mi is szakítanánk oly elavult intézmény
nyel, melynek káros hatása nyilvánvaló és melynek fentartása mellett 
mi sem szól, mint a — megszokottság.

Az elmondottakból kifolyólag az iskolafentartók és tanítótestüle
tek szives figyelmébe ajánlom következő indítványomat :

1 -szőr. A nyilvános évzáró vizsgálatok megszüntetendők.
2- szor. A vizsgálatok pótoltassanak a rendszeresítendő «iskola- 

látogatók» intézményével.
3- szor. Az iskolaév utolsó napján iskolai záróünnepély rendeztes- 

sék, melyre nézve az iskolák vezetői javaslatot terjeszszenek fel az illető 
iskolaszékhez.

S zántó E leázár.
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A jelzett czikk írója előrebocsájt egy hangzatos bölcselmi nézetet 
a harmonikus kiművelésről, melynek lelki egyensúlyában a zene egyike 
a legfontosabb tényezőknek. Ezt magam is feltétlenül aláírom, mert az 
öszhangzatos nevelésben a zenei szólam hiányát (mint szintén a többi 
művészetekét is), semmi sem pótolhatná. Ez már az ó-korban ki volt 
csépelve; pædagogusaink folyton az öszhangzatos nevelés építményén 
dolgoznak s ama harmonikus egység, lelki egyensúly igazságát nem csak 
elismerték, de már is összekapcsolták a harmóniát alkotó különféle 
anyagokat. Igazolják ezt napjaink iskolái az egyetemen kezdve a leg
alsóbb fokú népiskoláig. Fő elv, hogy mindenik egyfelől önmagában, de 
egymás irányában is öszhangzó legyen. Csak úgy képzelhető ez, ha 
minden iskola helyes arányban osztja be a maga tantárgyait, egyiket 
sem részesíti több kedvezményben, mint a mennyi megilleti, nehogy az 
a bizonyos valami megzavartassék, melyet a czikkíró a harmonikus 
kiművelés lelki egyensúlyának nevez. Mert a tantárgyak kiváltságos

* Vonatkozással Harrach Józsefnek a M a g y a r  P a ed a g o g ia  f. é. már- 
eziusi számában «A  zen etan árképzés ügye h azán kban »  czím alatt megjelent 
czikkére.
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beosztása megzavarná a harmóniát, éles dissonánsok forrása lenne, mi a 
zenében szükséges harmóniai kellék ugyan, de a paedagogia szerint kár- 
hozatos. A mi magyar psedagogusaink is folyton a harmonikus nevelés 
kérdésével foglalkoznak s nem mondhatjuk, hogy az öszhangzatosan 
beillesztendő tantárgyak közt a zenéről megfeledkeztek. A zene azonban 
az említett iskolákban csak egyházi és világi énekek (főleg nemzetiek) 
tanítása lehet, a szorosabb értelemben vett műéneklés kirekesztésével, 
mert nagyobb arányokban felkarolva, túlsúlyával megzavarná a harmo
nikus nevelés úgynevezett lelki egyensúlyát. Megzavarná, mert az iskolai 
harmonikus nevelésben a zene csak eszköz, czél pedig sohasem lehet. 
E tekintetben tehát psedagogusaink helyesen jártak el s a magasabb 
fokú zenét, mint czélt, a kizárólagos zeneiskolákra bízták.

Helyeselnünk kell mindezeket, de a kivitelben nem hallgathatom 
el két hiba megemlítését. Egyik, hogy az ének és hangírás tanulását a 
nevezett iskolában nem tették kötelezővé mindazokra, kiknek a termé
szet fejleszthető orgánumot adott, másfelől pedig a tanórák számát is 
igen kevésre szabták, mely miatt a hangírás önálló olvasását clsajátítni 
lehetetlen. Másik az, hogy psedagogusaink a zeneiskolákat egészen igno- 
rálják, s annyival inkább a legfelsőbb fokú művészi iskolákat. Nincs 
ugyan még eldöntve : vájjon a művésznövendékek és művészek külön
leges, kirívó életmódja, utánzásra épen nem ajánlatos modora az isteni 
tudomány különlegességének tulajdonítandó-é, s ha ez igaz : vájjon a 
pædagogia nem módosíthatna-e rajta valamit ? Kivételt ugyan minden
ben, úgy itt is tehetünk, de a művészi pálya társadalmi beszámíthatatlan- 
ságát senki sem lagadhatja, sőt épen maga a czikkíró is elismeri köv. 
soraiban: «Zenénk, egy æsthetikus szavai szerint, kocsihoz hasonlít, me
lyet sötét éjben fékezetlen lovak hegyen-völgyön, mezőn, folyón, mocsa
rak és mélységek fölött ragadnak tova. Az a sok megbomlott lelkű 
virtuóz-zenész mind e jellemző szavak példái».

A czikkíró tehát így vélekedik a magas művészet virtuózairól s 
szerinte is legjobb az egészre fátyolt vetni. De a pædagogusok harmoni
kus nevelésével sincsen megelégedve ; mert a közép- és polgári iskolák
ban, tanítóképezdékben és népiskolákban nincs kellő eredmény. Ezt 
ennek okával együtt fennebb magam is hangsúlyoztam ; de az okot ille
tőleg a czikkíró egészen más nézetben van, t. i. a zenetanárok, kik nem 
annyira zenetanárok, mint inkább több tárgyból képesítettek, a zenében 
nem eléggé alaposak. Ezen kívül kimondja a zeneiskolai tanárokra is az 
anathemát ; mert legnagyobbára a tanár czímet csak bitorolják, a közön
séget tévútra vezetik, sőt igen gyakran mint hírhedt virtuózok, valamely 
polgári, sőt népiskolában is keresnek menedéket az ügynek (lehet kép
zelni) nem nagy hasznára.

A czikkírónak az első pontot illetőleg nem lehet igazat adni. Az
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a hangírás és népies énektanítás annyira csekély, hogy e feladatra maga
sabb művészi erők fölöslegesek. Ha az illető tanár jól érti és tudja a maga 
szakmáját, sokkal jobban fogja megoldani az ő énektanitói feladatait itt 
a népoktatási intézetekben, mint egy magasabb rangú zenész, ki a 
nagyobb képzettség szülte magasabb vágyai miatt egy ilyen iskolában 
sohasem lehet elégült s innen folyólag a kényszerültén elvállalt tantár
gyat nem taníthatja kellő szeretettel. Igaz, mint más téren, úgy itt is 
nem minden tanár és tanító szemen szedett gyöngy ; de a kifogásolhatók 
többnyire a régibb fejletlen idők maradványai ; s a kibontakozás, meg
tisztulás nem szokott villamos gyorsasággal járni ; különben napjainkban 
az iskolai hatóságoktól függ : olyanokat állítani a dolog élére, kik teljesen 
beillenek.

Az a körülmény, hogy a képzés mostani módja mellett, a leendő 
tanítók a zenén kívül egyéb tanulmányokat is végeznek, nem hogy ártal
mára volna, de sőt hasznára van a polgáriskolai (és tanítóképezdei) taní
tás ügyének. Ez állításom nem szűkölködik ugyan bizonyító okokban, 
de én a sok közül elégnek látom csak annak az egynek a felemlítését — 
a melyre a czikkíró is legnagyobb súlyt látszik helyezni — hogy a har
monikus nevelés lelki egyensúlyát csak azok a tanítók tudják létrehozni, 
fentartani, s ha megzavarodott — helyreállítani, kiknek lelkűkben 
szintén megvan az a bizonyos egyensúly.

Hogy a czikkírónak az órák szaporítására vonatkozó tervezgetése se 
maradjon figyelmen kívül, megjegyzem, hogy ha a polgári iskolai énekórák 
száma az alsó négy osztályban 18-ra emeltetnék — ezáltal ismét túl
lőnénk a czélon.

A zeneiskolai tanárokra, miután jelen czélomon kívül esnek, ezút
tal fátyolt vetvén, áttérek a czikkíró módszerére, melylyel a bajon gyö
keresen vél segíthetni.

Szerinte csak állami ha*alom hozhatja helyre az egyensúlyt az 
által, ha minden névvel nevezhető zenetanár a zeneakadémiában képezte- 
tik, vagy legalább ennek ellenőrizése mellett állja ki a képesítő szigorlatot.

A zeneakadémia legfelsőbb iskolája lévén a zenének, hol zene
költők, æsthetikusok, historikusok, virtuózok képeztetnek, a czikkíró 
ellentétbe jő a harmonikus nevelés lelki egyensúlyával ; mert czikkíró a 
közönség közvetlen nevelőit, a közép-, polgári- és népiskolai tanító- 
képezde növendékeit azon intézet légkörével akarja táplálni, melynek 
kapujában ama féktelen pegazusok várakoznak, hogy az indulásra képe
sítettekkel hegyen-völgyön tova száguldjanak. E szerint a felsőbb 
leányiskolát s tanítónőképezdét is bizton összekapcsolhatjuk a színi 
képezdével. A képesítési ellenőrzést illetőleg is csak azt állítom, hogy a 
zeneakadémia magas állásáról a czikkíró zenei törekvéseivel szemben 
nem tudna leszállani a tanítóképzők művészi szempontból csekély szín
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vonalára, s attól lehetne tartani, hogy a kezében tartott mérleg mindig 
túlkövetelő lenne.

A czikkíró tanterve olyan akadémiai, mely a kérdéses tanítókra 
igen nagy terhet rak. Ennek vagy megfelelnének vagy nem. Ha igen, 
akkor fölülemelkednének az illető iskolák légkörén s ezekbe erőszakolva, 
megrontanák a harmonikus nevelés lelki egyensúlyát. Ha nem, akkor any- 
nyit sem tudnának, a mennyit a maguk illetékes helyén tanulhattak volna.

Ezek után nincs más mondani valóm, mint az ügy érdekében 
tiltakoznom a czikkíró terve ellen, melynek végczélja inkább a zene, mint 
a harmonikus nevelés ; holott a nagy közönség nevelésében a zene csak 
eszköz lehet, olyan eszköz, melynek végrehajtói az illető tanárok és 
tanítók a képezdék szervezeténél fogva is sokkal könnyebben és alapo
sabban és hasznosabban elkészülhetnek az eddigi egyszerű mód szerint, 
mint egy önczélú, magas művészi iskola tündéries légkörében.

Képezzen tehát a zeneakadémia tisztán zeneiskolai tanárokat, kar
mestereket és egyházi karvezéreket, vigye őket a maguk útján művészeti 
czélok felé. Elégedjék meg ezen elég szép és elég nehéz feladattal és 
bízza a tisztán, vagy túlnyomóan pædagogiai természetű feladatokat a 
pædagogiai intézetekre.

B artalus I stván .

VÁLASZÚL BARTALUS ISTVÁN URNÁK.

Örömmel vettem Bartalus úr felszólalását. Sorai czikkem elleti 
vannak ugyan intézve, de mégis örömmel vettem, mert a tiltakozás 
daczára is meggyőztek a czikkemben kifejtett nézetek helyességéről s 
még jobban megerősítettek a fölvetett eszméknek megvalósítására czélzó 
törekvésemben. Hiszen azért vetettem föl a kérdést, hogy nézeteim 
átszürődjenek a közvélemény rostáján ; különben maga Bartalus úr is 
több tekintetben egyetért velem abban, hogy zenénk pædagogiai ügye 
nincs eléggé rendben.

Hogy Bartalus úr ellenzi minden névvel nevezendő zenetanárnak 
a zeneakadémiában való kiképeztetése tervét s ennek még a képesítő 
szigorlatra vonatkozó ellenőrzését is, az egészen természetes dolog, lévén 
ő az eddigi összes zenei tanerőket képző psedagogiumban e tanszak 
érdemes tanára és vezetője ; hiba volna, ha nem védené. Ellenben, hogy 
én ennek a zeneakadémiába való áthelyezését ajánlom, az abból a meg
győződésemből ered, hogy innen, a czikkemben jelzett irányelvek szerint 
alaposabb embereket fognánk képezni a zene szaktárgyaiban és ezzel 
sokat lendíthetnénk zenei állapotaink mostoha ügyén. Hogy a zenében 
alaposabban képezhetné a tanerőket a zeneakadémia, azt maga Bartal us
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úr is elismeri, sőt többet, attól tart, hogy igen sokat is fognának tudni, 
mert szerinte «magasabb művészi erők fölöslegesek», azt biszi, bogy 
alaposabban képzett, művészi czél szolgálatában álló tanerők nem végez
nék a csekélyebb feladatot kellő szeretettel.

Ha az önelégültség és a tanítás szeretete az alaposság minél cse
kélyebb mértékétől függ, akkor a jelenlegi, a zenét csupán mellékesen 
vett rendszer mellett az a zenetanítókban bizonyára a legnagyobb mér
tékben föltalálható. Nem az érdemes tanárokban keresem a baj forrását, 
hanem a rendszerben ; mert hogy átlagos heti 3 óra nem elég arra, hogy 
három év alatt más tárgyak mellett a zongorából, orgonából, zene-elmé
letből, karénekből és zenetörténetből minden néven nevezhető zenetaní
tók és zenetanárok képeztessenek, azt könnyű belátni.

Bartalus úr czikkem tendencziáját mindenáron úgy tünteti föl, 
mintha az alsóbb fokú iskolai énektanítás elsajátítására is a contemplált 
akadémiai képzés és képesítés révén csupán művészeket vélnék alkalma- 
zandóknak. Ezt pedig nem állítottam ; hiszen, ha arra kerülne a dolog, 
az állam által megállapítandó szabályzat és tanterv meghatározná а 
követelményeket s bizonyára megtalálná a helyes mértéket is ; mert az 
alapos zene-pædagogiai képzettségtől a művészet magaslatáig, hol ama 
féktelen pegazusok szárnyalnak, még nagy út van.

Bartalus úr előnynek tartja, hogy a leendő zenetanítók a zenén 
kívül egyéb tanulmányokat is végezzenek, s ezt részben én is pártolom, 
ha ez által a zene nem válik mellékessé ; a zeneakadémián magam is 
épen a tlieoretikus tárgyakat tanítom (zenetörténet, zone-æsthetika, 
poétika, pædagogia) s meg tudom becsülni az általános míveltség súlyát ; 
de azt a mértéket nehéz általában alkalmazni, pl. a fizikára, kémiáiba 
vagy más tárgyakra. Igen örvendenék, ha a zene tanítói még akár az 
•egyetemet is elvégezhetnék, de ez valószínűleg a zenei szakismeret rová
sára történnék. Ausztria beéri a polgári iskola négy osztályával, Porosz- 
ország a középiskolai hat osztályával ; miért legyünk mi követelőbbek, 
mikor a zenei pályára amúgy is alig lép a magyar ifjú ? Később ám föl 
lehetne emelni a követelményeket, miként tették azt a kir. orsz. rajz- 
tanárképzőben, a hol ma már nem érik be a hat osztálylyal, hanem 
érettségit kivánnak, de azért most sem követelik a rajz szaktárgyain 
kívül más szakcsoport végzését.

Bartalus úr szintén elismeri, hogy az énektanításban «a tanórák 
számát igen kevésre szabták» s ez a hiba csakugyan föltétlenül javítandó, 
mert mindenfelől sok panaszt emelnek ellene ; de nem kívántam, hogy 
azért pl. a polgári iskolai énekórák sz ima az alsó négy osztályban 
18-ra emeltessék, mert miként mondja : «ez által ismét túllőnénk a czó- 
Jon» s ebben igaza van. Ezt én sem mondottam s nem is gondoltam.

Bartalus úr nem tartja összeegyeztethetőnek a zeneakadémiával

1>47
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az iskolai zenetanítók és tanárok képzésének és képesítésének feladat át„ 
mert ez szerinte «legfelsőbb iskolája lévén a zenének, hol zeneköltők, 
æsthetikusok, historikusok, virtuózok képeztetnek», úgy véli, hogy 
képezzen «tisztán zeneiskolai tanárokat, karmestereket és egyházi kar
vezéreket, s elégedjék meg ezen elég szép és nehéz feladattal», s bízza a 
többit pædagogiai intézetekre. Erre csak azt jegyzem meg, hogy a mű
vészi és pædagogiai czélra való törekvés és annak felkarolása nem zárják 
ki egymást ; ismét az orsz. mintarajz-iskolára és rajztanárképzőre hivat
kozom, hol szintén a kettős czél és feladat van kitűzve, melyet így szab 
meg: «A magyar kir. orsz. mintarajz-iskolának és rajztanárképzőnek 
feladata a jelenkor igényeinek megfelelő rajztanárok szakszerű kikép
zése, valamint tehetséges ifjaknak, kik a képzőművészetek valamely 
ágára, különösen pedig a festészetre vagy szobrászatra szánják magukat, 
a hivatásukhoz szükséges ismeretek alapos megszerzésére alkalmat 
nyújtani».

Bartalus úr sok tekintetben igazat adott czikkem állításainak s 
ezek után a jelenlegi állapotokon való javítás czélját illetőleg, úgy látszik, 
hogy még közelebb is fogunk jutni elvi ellentéteinkben ; lényegesebb 
eltérés inkább csak az eszközökben mutatkozik. A baj orvoslása pedig a 
következőkre kell hogy irányuljon : 1. az énektanítás órái a polgári
iskolákban szaporítandók ; 2. az ének a középiskolákban kötelezővé 
teendő ; 3. a zenetanítók és tanárok zenei képzése intenzivebbé teendő, 
s így azoknál a szaktudás színvonala emelendő ; 4. ennek folytán ezeknél 
az általános műveltség követelményei alábbszállítandók.

Ha a budai pædagogium ragaszkodik a polgári iskolai énektanítók 
képzéséhez, ám folytassák ott ; de intenzivebben s nagyobb óraszámmal, 
mert amúgy se hiszem, hogy a zeneakadémia más feladata mellett ezt a 
nagy terhet szívesen elvállalná. A hol az mindegy, én csak a hogyan 
érdekében emeltem szót. A magasabb fokú zenetanárok képzése azonban 
a zeneiskolákra, úgy mint a praeparandiákra nézve föltétlenül a zene- 
akadémiát illeti. Ám engedjük meg, hogy a polgári iskolai zenetanítók 
képzésére a pædagogium jobban rendelkezik a paedagogia alapföltételei
vel, de viszont azt be fogja látni Bartalus úr, hogy magasabb fokú zene
tanárok képzésére, beleértve a præparandiaiakat is, viszont a zeneaka
démia rendelkezik nagyobb hivatottsággal.

Yégííl fogadja érdemes zenetudósunk, kit zenei viszonyainkon 
lendíteni vágyó nemes és buzgó törekvéseiért személyesen is mindig 
nagyra becsültem, ama biztosításomat, hogy nem pro domo beszéltem ; 
nem személyek, hanem a rendszer ellen szólaltam föl. Az ügy szeretete 
sugalmazta czikkemet és semmi egyéb.

H arrach J ó zsef..
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A  n ő i é le t.  Irta: De Gerandu Antónia. Kolozsvár, 189:2. 252, 8,-r. lap. Ara?

Egy fenkölt szellemi nő műve e könyv, telve nemes eszményekkel, 
írójával, ki 15 éven át az iskolában is foglalkozott a nevelés terén, 
már többször találkoztunk nevelési irodalmunkban. Műveit olvasva, 
könnyen lelkünk elé állíthatjuk írói egyéniségét. Lelkét magasztos em
berszeretet tölti be, mint nagynénjeit, Brunswick Terézia és Teleki 
Blanka grófnőket, s e szeretet a köznevelés terén kíván érvényesülni, 
Ez érzelemhez széleskörű olvasottság, nem csekély élettapasztalat, az 
emberi viszonyokat elemezni tudó ész s az önálló gondolatokat lendüle
tesen kifejezni képes tehetség is járul. De mindeme lelki tehetségek 
között a legerősebb, legfejlettebb nála, s gyakran a többi lelki erőket 
kisebb-nagyobb mértékben háttérbe szorítja az érzés. Találóan mondja 
könyve végén : «Inkább szivemmel írtam e lapokat, semmint eszemmel.»

S e kimondott elv megmagyarázza írói műveinek s közelebbről 
jelen munkájának jeles és gyenge oldalait egyaránt.

E munkája, legalább részben, a magyar családi és társadalmi élet 
bírálata. Az író megrajzolja ez életre vonatkozó magasra helyezett ideál
jait, összeveti velők a tényleges élet képeit s ezek körvonalozásában 
néha, talán a kontraszt élénkebb feltüntetése kedvéért, túlságosan is 
szigorú erkölcsi bíró ; bírálatában leginkább a nőkkel foglalkozik ugyan, 
megróván fölületességüket, hiúságukat, porhoz tapadtságukat, de kiter
jeszkedik a férfiakra is, ostorozva bennök pl. a parlagiasságot, érzékiséget, 
durvaságot. A mennyiben a családi és társadalmi élet olyan reformját, 
melyben az ő ideáljai megvalósulnak, a nőktől várja: ezért fordúl 
könyvében kizárólag a nőkhöz s elmondja nekik, milyeneknek kellene 
lenniök s milyenekké igyekezett az író őket nevelni «azon tizenöt év 
alatt, melyet Magyarországon a leánynevelésnek szentelhetett. » Az Író
nak, ki nem rég «legalább egy időre» megvált az iskolától, könyve elő
szavában tett e nyilatkozata számot ad e munka keletkezéséről s más
részt támogatja az olvasónak abbeli nézetét, hogy e munka nem a tár
sadalmi, hanem inkább a nevelési irodalomhoz sorozandó.

Könyvünk öt fejezetre van osztva, melyek néhol aphoristikusan, 
másutt szorosabb logikai rendszerben haladnak. E fejezetek a követke
zők : LA leány az atyai házban. 2. A nő, mint feleség. 3. A nő, mint 
anya. 4. A nő, mint önálló, független lény. 5. A nő, mint honleány. 
Ezek részletei között legvilágosabbak, lendülettel irvák, s leghatásosab
bak azok, melyekben a szerző a saját tapasztalatait, mint ő maga 
mondja : «szivével» Írja le ; de sokszor homályossá és hatástalanná lesz
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ott, a hol elvont, tudós elméletekbe bonyolódik, vagy a gyakorlati élettől 
messzetávol eső ábrándjait fejtegeti. Mily szépek pl. azok a helyek, 
melyekben a testvéri szeretetet, a barátságot, a s z í v  nemességét dicsőíti 
(57—62) ; a hol arról szól, hogy a nő az otthont kellemessé, vonzóvá, 
költőivé igyekezzék tenni férje előtt s nemesítőleg hasson még a cseléd
ségre is (96—99) ; a hol azt fejtegeti, hogy az anyának fő törekvése 
legyen megnyerni és megtartani gyermeke föltétien bizalmát (123—125), 
vagy a hol a barátság, a társas élet nemesítő, szellemébresztő hatásairól 
szól (208—211).

Nem mulaszthatom el, hogy e helyek közül egy párt ne idézzek : 
«Hogy az ifjú leánynak nemcsak szülei, hanem testvérei iránt is vannak 
kötelességei, ezt talán nem is szükség említeni. Annyira természetes, 
hogy a legmelegebb szeretet, a legtisztább, legönzetlenebb barátság 
egyesítse azon lényeket, kiknek ereiben ugyanazon vér foly, kik ugyan
azon örömökben, ugyanazon fájdalmakban osztoztak, kiket a ragaszko
dás együvé forrasztott, kik határtalan bizalommal fordulhatnak egymás
hoz az élet bármely perczeiben. Testvéreinket szeretni, érettök fáradni, 
érettök magunkat feláldozni, velők versenyezni minden szép-, jó- és 
nemesben, őket folytonosan buzdítni, felettök őrködni és nekik küz
delmeikben segédkezet nyújtani : az nem is erény ; az oly boldogság, 
mely e földön talán a legtisztább, mivel soha sem vegyül bele keserűség. 
A testvéri szeretet a legönzetlenebb és így a legboldogítóbb e földön, 
nem is szorul viszonzásra, nem is várja azt. Minden erőlködés nélkül, 
legtermészetesebben és legsikeresebben tanítja meg a szivet az igaz 
jóságra, «az önfeláldozásra» (57—58.). Másutt «a felsőbbrendü, socialis 
élvezeteket» így állítja szembe a nálunk divatos, evés-ivásból álló társas 
összejövetelekkel :

«Csak a socialis élvezetek adják meg az életnek a maga valódi 
költőiségét, boldogságát, azok tesznek egész műveltté. . . . Ha másokkal 
közösen lehetünk együtt elragadtatva ; ha szellemes társalgás, beszélge
tés által egymásra hathatunk az eszmével, a szóval, a tekintettel, a moz
dulattal, ezer alig számba vehető árnyalattal ; ha ezáltal mind, együtt
véve bizonyos közös magnetismust idézünk elő egyforma műveltségű, de 
különböző jellegű egyének közt, úgy, hogy jóltevőleg hatunk egymásra, 
felrázva azok lelkét, kik szunnyadozni voltak hajlandók, megkönnyítve 
azokat, kikre túláradó eszméik már nyomasztólag hatoltak : oly teljes 
felfrissülést, megifjodást érzünk, hogy aztán új erővel foghatunk min
dennapi, egyforma teendőinkhez, melyek egész új világításban tűnnek 
ismét nekünk elő, s új lelkesedéssel folytatjuk azokat» (208—210).

Ellenben homályosak, stilus tekintetében nehézkesek és helytelen 
kifejezésekkel is tarkítvák pl. az öntudatról (12. és 43.), mások fájdalmá
nak enyhítéséről (94—95.), a művészi érzékről (151—157.) írt részletek ;
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túlzás és ábrándozás teszi erőtlenekké pl. a gazdagság hátrányairól 
(76—77.), a középoktatásról (248.) mondottakat és a 4-ik fejezet («A nő, 
mint önálló, független lény») fejtegetéseinek nagy részét. Túlzó felfogás 
ugyanis az, hogy az a nő, ki nem ment férjhez, úgy tölti be emberi 
hivatását, ha mindenféle emberboldogító szövetkezeteket alkot s azok
ban keresi működésének egyedüli terét. Gyakorlatiasabb szemmel nézvo 
a világot, azt kell hangoztatnunk, hogy az ily nőnek is legközvetetlenebb 
működési tere mégis csak a család ; ha nem a magáé, hát valami közel 
álló rokoné, vagy több rokoné. Fog azokban elég alkalmat találni, hogy 
nő rokonainak segítve részt vegyen a gyermeknevelésben, a háztartás 
gondjaiban, nemes szivével mindig azt a rokon családot keresvén fel, 
melyben segítségére legnagyobb szükség van. Ez azonban nem zárja ki 
azt, hogy a családból kiindulva társadalmi téren is ne működjék s jóté
kony szövetkezetek munkás tagja ne legyen. Szerintem a nő életének, 
működésének középpontja minden körülmények közt csupán a család 
lehet ; ellenkező esetben az a veszély fenyegeti működését, mint a Ma
dách Adámjáét, kit Lucifer már majdnem rávett, hogy a föld vonzó
köréből magát kiszakítva, czéltalanúl bolyongjon a világűrben.

Ép így nem érthetek egyet a szerzőnek azon nézetével, melyet a 
vallásról, egyházról, papságról kifejez (197.) Szerinte a vallás egyéni 
dolog, s a jövőben nem lesz szükség sem egyházra, sem külön papi 
rendre. De gondoljuk meg, hogy az, a ki megjelenik az ősi formák közt 
mozgó istentiszteleten, s a «hívek közösségében» emeli lelkét Istenhez : 
sokkal inkább érzi a vallástisztító, lélekemelő hatását, mint az, a kinek 
«vallása egyedül az ő dolga, lelkiismerete és Istene közt». A vallás nem 
morális tudat, hanem egész lényünkön uralkodó magasztos érzés, imá- 
dása a legtökéletesebbnek, s ez érzés hatása alatt törekvés a tökéletesség 
felé. S mint minden nemes érzés, úgy ez is csak erősbül a társaságos 
élet által s annak tudata által, hogy többek, számosán, ugyanazt érozik. 
íme az egyház szükségessége, s ebből megint következik a vezetők, az elöl
járók, a munkás papság létezésének a joga. — Ne vegyük el ezt a vallást a 
gyenge nőtől, sőt sürgessük a leendő anyák észszerű vallásos nevelését !

Lehetne még észrevételem egy pár nézetre, hogy pl. már a cse
csemőt indítnunk kell a maga legyőzésére (138.) ; vagy, hogy a magyar 
ember a maga modorában vagy «a németek feszességét, pöffedtségét (!) 
utánozza többnyire, vagy pedig az angol kellemetlen közönyét, érzéket
lenségét» (208.) vagy, hogy «a mennyiségtan, természettan, vegytan nem 
lehetnek lélekképző ismeretek» (157.), [v. ö. Spencer : «A Nevelés» I. fej.] ; 
de most elégnek tartom azt is, ha csak rájok mutatok.

E könyv általában véve a mívelt magyar nőkhöz van intézve, kik 
gyenge oldalai mellett is, lelkesedéssel és lelki haszonnal fogják olvasni. 
De hatását minden esetre csökkenteni fogja az, hogy Írója nem igazi
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művésze a magyar nyelvnek ; gyakran előforduló idegenszerűségei lehű
tik a fenszárnyaló eszméktől a szívben élesztett lelkesedés melegét. 
Ifjúsági könyv is lehetne belőle, s ifjú leányok némi kihagyások és átala
kítások után nagy haszonnal tanulmányozhatnák. Szerzőnknek eddigelé 
megjelent egyéb ifjúsági művei is, mint «Pali gyermeksége és ifjúsága» 
s «Az emberiség jóltevői» kitűnő helyet foglalhatnának el fejlődő ifjú
sági irodalmunkban, ha — kivált a nyelv szempontjából — a szükséges 
átdolgozásban részesülnének.

Általában véve, ha a szerző aprólékos gonddal igyekezni fog job
ban tisztázni minden eszméjét s azokat mindig világos és szabatos for
mában kifejezni ; ha óvakodni fog a túlzásoktól, melyekbe lelkesedése 
gyakran elragadja ; ha a nemes érzések melegétől néha nagyon is exaltált 
gondolkozását közelebb hozza a gyakorlati élethez ; ha, Aranynyal 
szólva, — a léghajót, hogy vakmerőn ne szálljon, csinján mérsékli : 
akkor a szépnek, jónak és nemesnek lelkében élő cultusával s ettől 
ihletett geniusával oly műveket fog létrehozni, melyek nemcsak hogy 
meghaladják az «et voluisse sat est» elvét, hanem maradandó becsű 
művek lesznek nevelési irodalmunkban. Akkor az író joggal ráalkalmaz
hatja művének aprólékoskodó ismertetőire és szigorú, de jóakaró birál- 
gatóira, a mit, más vonatkozással, oly szépen mond jelen könyve 55-ik 
lapján : «Egy kis láthatatlan hibát fedezni fel a gyémántban nem nagyon 
hasznos műtét, de gyémántot találni a porond között sokkal hasznosabb.»

Komáromy Lajos.

VEGYESEK.

— Comenius születésnapjának háromszázados évfordulóját a 
pozsonyi ev. theologiai akadémia márcz. 28-án d. u. ünnepelte. A meg
nyitó beszédet Vasskó Gyula, akad. tanár, az emlékbeszédet pedig 
dr. Kvacsala János, lyceumi tanár mondta. — Taubinger Rudolf, theo
logiai hallgató felolvasta Comenius életrajzát és Schöpflin Aladár elsza
valta Comeniushoz irt ódáját. Az akadémiai énekkar a látogatott ünnep 
kezdetén és végén egy chorált énekelt. — A pozsony-városi tanítóegye
sület ugyanez nap este 7 órakor tartotta Comenius emlékünnepét. A dísz
ülésben számos egyesületi tag, Róth József, kir. tanácsos és tanfelügyelő, 
Fürst János lelkész és iskolaszéki elnök, Vasskó, Pakánszky, Stromp 
theologiai akad. tanárok, dr. Kvacsala, lye. tanár, sok iskolaszéki tag vett 
részt. Az emlékbeszédet dr. Wagner Lajos, főreáliskolai tanár, az egye
sület alelnöke mondta, behatóan ismertetvén Comenius Orbis Pictusát és 
Nagy Oktatástanát. A beszédet éljenzéssel fogadták s kinyomatását 
elhatározták. Róth tanfelügyelő és Fürst lelkész külön külön köszönetét 
mondtak az előadónak sikerült előadásáért.
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A torda-aranyosmegyei tanítótestület f. hó 2-án ünnepelte 
Comenius születésének háromszázados évfordulóját. Borbély György 
tanár alapos tanulmányt olvasott fel, melyben Comeniust, mint vallása 
buzgó püspökét, s mint a nagy pædagog-roformâtort — összehasonlítva 
magyar kortársaival — mutatta be. — Ugyanekkor élénk eszmecsere 
fejlődött ki a dűlő- s állóirásról. A tanítóság, élén a megyei főorvossal, 
az állóirás mellett tört pálczát. Iskoláikban kísérleteket fognak tenni 
az állóirással.

-— A magyar protestáns néptanító ez. lap, a hazai eV. reform, 
tanítók heti lapja, mely jó ideje dr. Kerékgyártó Elek szakavatott szer
kesztésében jelent meg, — úgy látszik, a ref. tanítóság kebelében föl
merült ellentétek és visszavonások következtében, de anyagi akadályok 
miatt is, fennállása (i-ik évében megszűnt. A lap ügyét azonban felka
rolta Szőts Farkas, a «Prot, egyházi és iskolai lap» szerkesztője oly mó
don, hogy lapja tanügyi rovatában « A magy. prot. Néptanító» czím alatt 
közölni fogja mindazon tanügyi, tan ügypolitikai czikkeket,'a tanítók sor
sát közvetve vagy közvetlen érintő dolgozatokat, a melyek eddig a Magy. 
Prot. Néptanító programmjának keretébe tartoztak.

A könyvelő tanár czím alatt igen helyes czikk olvasható a 
Polgári Iskola f. év 4-ik számában Freund tollából. Eámutat arra a 
ferdeségre, mely az úgynevezett calculus-jegyzés («könyvelés») követ
keztében áll elő a tanításban. Helyesen mondja, hogy «a könyvelő ta
nárnál individuális psychologiáról szó sem lehet». A kérdés azonban 
nem világítja meg minden oldalról. Kívánatos volna tehát pædagogiai 
elvszerüség szempontjából kimerítően tárgyalni ezt a kérdést, mely 
tanításunkban a legfontosabbak egyike.

A Goethe- és Schiller-féle balladáknak összefoglaló tá r
gyalása a felsőbb osztályokban. Ily czímen figyelemre méltó kis 
fejtegetést ír dr. Prosch Ferencz a Zeitschrift für das Realschulwesen 
f. év 3-ik füzetében. A balladákat több szempontból csoportosítja és így 
ethikai, történeti vagy más féle kapcsolatba fűzi őket. A csoportosítás 
pl. ily szempontokból történik : \. Anyag. 2. Alak. 3. Eszmei tartalom 
(a ) Az ember küzd a nyers természeti erőkkel s legyőzi őket vagy elbu
kik a küzdelemben, h) A költő régi korok világnézetébe merül, c)  Er
kölcsi eszméket dolgoz fel). — E szempontok Írásbeli feladatok kidolgo
zásában is értékesíthetők.

Értekezlet a magyar népdal ápolása és fejlesztése ügyé
ben. Az orsz. bizottság népnevelői osztálya elhatározta, hogy a magyar 
népdal ápolása és fejlesztése czéljából értekezletet fog tartani. Ez érte
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kezletre a nevesebb zeneszerzőket és zenebarátokat a köv. meghívó 
utján hívja össze :

A magyarországi tanítók országos bizottsága népnevelői osztályá
nak nevében van szerencsénk Ont, mint a kinek ezen ügy iránt való 
érdeklődését ismerjük, tisztelettel felhivni, szíveskedjék f. hó 30-án 
szombaton d. u. 5 órakor a Lipót-utezai újvárosház Il-ik emeleti tár
salgó-termében tartandó értekezleten megjelenni s tanácskozásunkban 
résztvenni. Az értekezlet tárgya : a magyar népdal ápolása és fejlesztése 
különösen a vegyesajkú lakosságú községekben [és kapcsolatban a nép
iskolákkal. Törekvésünk czélja megbeszélni azokat az eszközöket, melyek 
lehetővé teszik, hogy szép nemzeti dalainknak rendszeres művelése, me
lyet daltársulataink eddig túlnyomólag csak a középosztályra és csak a 
felnőtt férfiakra terjesztettek ki, a nép alsó rétegeire is kiterjedjen, s 
hogy a hazánk minden zugában otthonossá lett magyar dal az Ízlés 
emelése és kedély nemesítése mellett új, erős, összetartó kapcsot léte
sítsen Magyarország minden lakosa között s különösen a serdülő ifjúság
nál, tekintet nélkül azok családi és társalgási nyelvére. Nem szükséges 
fejtegetnünk, hogy törekvésünk közérdekű s hogy a hosszú ideig tartó 
munka kezdetén is komoly megfontolást igényel ; kérjük azért szives 
megjelenését s egyúttal nevünkben eszközlendő meghívását bármely 
ügy barátnak, még kiknek esetleg külön meghívót nem is küldtünk 
volna. Budapest, 1892. április 5-én. A magyarországi tanítók országos 
bizottsága nevében : Koncsek Lajos, titkár. György Aladár, elnök.

BEKÜLDÖTT MÜVEK. *

■'A gyermek első tanítója. Gyakorlati vezérkönyv, az elemi népiskola 
I. osztályában kötelezett összes tantárgyak tanítására. A miniszteri tanterv
hez alkalmazva, irta : Juhay Antal, fővárosi tanító. A szerző kiadása. Buda
pest, 1892. Nagy 8.-r. 377 lap. Ára 2 frt 50 kr.

■•'Az első osztály teljes Vezérkönyve Herbart-Ziller rendszere nyomán. 
Irta : Dreisziger Ferencz. Zenta, 1892. 8.-r. 289 lap. Ára 2 frt.

*A nagy-kanizsai izraelita hitközség tanintézetednek története azoknak 
alapításától napjainkig. Irta : dr. Villányi Henrik. Nagy-Kanizsa, 1891. Négy 
30 kros füzetben jelenik meg. Megjelent az 1—3. füzet.

*Az emlékezés pszichológiája. Irta: dr. Pechány Adolf. Külön lenyo
mat a «Néptanoda» XXV. évfolyamából. Pécs, 1892. 8.-r. 45 lap. Ára?

*A békésmegyei tanító-egyesület évkönyve az 1890—91-ki tanévben. 
Összeállította Vaday József, egyesületi főjegyző. B.-Csaba, 1892. 8.-r. 40 lap.

A csillaggal megjelölt müvekről bővebb ismertetést fogunk közölni.
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Euripidész : Ifigeneja Auliszban. Fordította, bevezetéssel és magyará
zatokkal ellátta Radó Antal. Budapest, 1892. (Lampel.) 8.-r. 86 lap. Ára 
60 kr. E fordítás oly czélból készült, hogy a gymnasium VII. osztályában 
a görög-pótló tanfolyam egyik olvasmányául szolgáljon. Hibáztatnunk kell, 
hogy a görögül nem tanulókat olyan módon respektálta a fordító, hogy a 
tulajdonneveknek eredeti ortliographiáját nem  tartotta meg. Hát honnan 
ismerjék meg ezek az illető nevek igazi alakját ?

Rendszeres magyar nyelvtan e's a hangsúlyos versélés. A polgári és kö
zépiskolák III. osztálya számára. Irta : Deine Károly. Budapest, 1882. (Lam
pel.) 8.-r. 95 lap. Ara 50 kr.

Állattan a gymnasiumok és reáliskolák felsőbb osztályai, valamint a 
szakiskolák és tanítóképző intézetek számára. Az előirt tanterv és utasítás 
nyomán irta Báthory Nándor. (Hat színes boncztani táblával, 294 ábrával.) 
Budapest, 1882. (Lampel.) 8.-r. 270 lap. Ára 2 frt. Meglepő szép kiállítású 
tankönyv; kár, hogy a nyelvezete nem egyszerűbb és tisztább.

Állat- e's növénytan. A reáliskolák alsó osztályai számára a legújabb 
tanterv és utasítás nyomán irta Báthory Nándor. Budapest, 1892. (Lampel.) 
II. kötet. 2-ik kiadás. 8.-r. 250 lap. Ára 1 frt 20 kr.

Ásványtan polgári fiú-iskolák használatára. Irta : dr. Szterényi Hugó.
8.-r. 100 lap. Ára 60 kr.

Gyakorlati német nyelvtan, Ollendorf módszere alapján. lila  : Ney Fe- 
rencz. 17-ik teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, 1892. (Lampel.) Kis 8.-r. 
249 lap. Ara 1 frt.

Ahn-Erényi Gyakorlati tanfolyama a német nyelv gyors, alapos és 
könnyű megtanulására. Felső nép- és polg. iskolák tantervéhez alkalmazva. 
7-ik kiadás. Budapest, 1892. Kis 8.-r. 178 lap. Ára 60 kr.

Deutsches Lesebuch für Mittelschulen von Josef Felsmann. II-ter 
Theil. 9-te Auflage. Budapest, 1892. (Lampel.) 268 lap. Ára 90 kr. — IV-ter 
Theil. 4-te Auflage. 278 lap. Ara 1 frt.

T. Livii ab urbe condita libri. Edidit St. Daeid. Vol. Libros XXVI— 
XXX. continens. Budapestini 1892. (Lampel.) 268 lap. Ára 80 kr. A Thew- 
rewk-féle Bibliotheca egyik újabb kötete.

MAGYAR PÆDAG0GIAI TÁRSASÁG.

K ü lső  tagok  fe lv é te le .
Az április 28-án tartott elnökségi ülésen külső tagokul (folytató

lag) felvétettek :
Babka György (Liptó-Kokava), Balogh Szilárd (Debreczen), Bartlia 

György (Maros-Vásárhely), dr. Веке Manó (Budapest), Bencze Zsig- 
mond (Szászváros), Berwerth Vilmos (Segesvár), Borosé József (Koresava).

Csathó Imre (Budapest), Csőrös Pál (Szászváros), ifj. Czebé Andor 
(Ungvár), Czigler Ignácz (Beszterczebánya).
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Deák Gero (Szászváros), Deutsch Zsigmond (Bács-Topolya), Dósa 
Dénes (Szászváros), Dudás Tivadar (Nagy-Szlatina), Dreisziger Ferencz 
(Ada), Drohobeczky Gyula (Ungvár).

Eltscher Simon (Nyíregyháza), Ember Anna (Ungvár).
Firczák Gyula (Ungvár), Firtos Ferencz (Szászváros).
Gergye Lénárt (Esztergom), Glatz Anna (Badváncz), Gulyás 

István (Budapest), Grósz Lajos (Budapest).
Heftier Konrád (Kassa), Hehelein Károly (Ungvár), Héthársy 

Mária (Ungvár), Hirn Lajos (Nyitra). Hoffmann Mór (Nagy-Kanizsa), 
Hollós Sándor (Ungvár), dr. Horváth Balair (Kassa), Horváth János 
(Békés-Csaba).

Istvánffy Pál (Kassa), Jánosi Gábor (Szászváros), Jeney Pál 
(Kassa), Józsa Pál (Kis-Ujszállás).

Kanovics György (B.-Füred), Kapi Gyula (Sopron), Kardos Ignácz 
(Ungvár), dr. Keil Major (Kassa), Кора János (Hluboka), Kosztka György 
(Pécs), Kuczmann Fülöp (Esztergom), Krammer József (Kis-Márton).

Latkóczy Mihály (Eperjes), László Dávid (Erzsébetváros), Lenkei 
Henrik (Budapest), Lenner Gyula Nándor (Kassa), Leövey Sándor 
(Budapest), Ludmann Ottó (Eperjes).

Margarethen Izrael (Ungvár), Masztelyák Mihály (Kis-Szlatina), 
Masztelyák Pál (Antalócz), dr. Márky Sándor (Budapest), Máthé György 
(Nyíregyháza), Metz Vilmos (Nagy-Szeben), Moussong Géza (Budapest).

Ormay Sándor (Beregszász), Örvény Iván (Zenta).
Dr. Petz Gedeon (Budapest).
Besli István (Kalocsa), Bévész József (Ungvár), Bózsa Vitái 

(Esztergom).
Sándor János (Szászváros), dr. Seréd Lajos (Eperjes), Simon 

Ferencz (Szászváros), Sükösd Gyula (Szászváros), Sütő József (Túrkeve), 
Szabó Adorján (Kassa), Szabó Szilveszter (Esztergom), Szántó Eleazár 
(Budapest), Szekerese Fr. Ödön (Kassa), dr. Székely István (Nagy-Kőrös', 
Szentkirályi Zsigmond (Kassa), dr. Szilasi Móricz (Budapest), Szűcs Mi
hály (Debreczen).

Tabódy Jenő (Ungvár), dr. Takáts Menyhért (Kassa), Tokaji Ala
dár (Szászváros), Tóth Kálmán (Ungvár), Tóth Kálmánná (Ungvár), 
gróf Török József (Ungvár).

Ulrich G. Adolf (Budapest), Uxa László (Modor).
Vaday József (Békés-Csaba), Várkonyi Odiló (Esztergom), Vitus 

Lajos (Szászváros), dr. Werner Adolf (Székesfehérvár).
Zseltvay Emil (Ungvár).
E 90 új taggal a külső tagok száma összesen : 409.
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(Áttekintés.)

1. Minden erkölcsiség azon a tényen alapúi, hogy az egyén 
csak társas együttélésben érheti el élete czélját, bármiként fogja is 
fel ezt a czélt a közhit, határozza is meg a tudós kutatás. A nevelés 
kötelessége tehát a növendék lelkét megnyerni a közös életnek, hogy 
nemes érzülettel csüggjön rajta és erős akarattal foglaljon helyet 
benne. Kettős feladat háramlik e tekintetből a gondoskodó munkás
ságra. Legelőbb is a gyermek környezetét kell akként megalakítania 
s életét benne úgy irányoznia, hogy elősegítse azt a szellemi egygyé- 
olvadást, melyből az erkölcsiség ered ; ezen nevelő munkásságot 
értjük a vezetés néven. Másod sorban magára a növendék akara
tára kell hatnia és megerősíteni bárhonnan eredő oly befolyások 
ellen, melyek a tudatos kötelességteljesítósnek útját állhatják, 
fegyelmezés a neve a nevelő tevékenység ezen részének.

A) A vezetés elvei.

2. Oly életközösségnek, melyhez a gyermek lelke önkéntelenül 
is hozzá fűződik, alapföltétele, hogy érezze jótékony hatását, szíve
sen időzzék benne és megkedvelje. Nem nehéz e föltétel teljesítése ; 
egyszerű módja, hogy a nevelő, mint a közösség képviselője, igaz 
érdeklődéssel viseltessék növendéke iránt, őszinte részvéttel kísérje 
gondolatait és érzelmeit, és gondozó előrelátással segítse szükség
leteinek és vágyainak kielégítésében, szóval, hogy szeresse. A gyer
mekkor hamar csatlakozik, közlékeny és nem gyanakvó. Előzékeny 
nyájasság mindig nyílt fogadásra talál nála s minden segítség hálás 
viszonzásra számíthat. Fontos, felhasználandó körülmény továbbá, 
hogy a gyermek természetes érdeklődése a felnőttek magaviseletére 
irányul ; el nem szabad tehát zárkóznunk előle, hanem mennél

17Magyar Pedagógia. I, 5.
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több alkalmat adni a részvét e nyilvánításának. Mennél bensőbb 
lesz a szives kölcsönösség a nevelő és növendék viszonyában, annál 
nagyobb mértékben fokozódik ennek ragaszkodása az élet közös
ségéhez. Ellenben nemcsak mogorvaság, hanem már a kelletlen 
tartózkodás is csökkenti az együttélés üdvös hatását.

3. A szives] vonzódás személyes köteléke azonban koránsem 
elegendő a lelkek oly összetűzéséhez, hogy belőle az erkölcsiség 
leghatározottabb vonása, az odaadó önzetlenség fejlődjék. Sőt a 
mennyiben egyéni szükségletek kielégítésén alapul, könnyen oly 
önösséggé fajulhat, mely a közösséget csak annyira becsüli, a 
mennyire vágyainak és érdekeinek szolgál. Szükséges, hogy a nö
vendék némileg személytelen erkölcsi hatalmak befolyása alá is 
kerüljön : a környezetet, melyben nevelkedik, mihamarább akként 
is kell tehát szervezni, hogy benne minden egyesnek, s igy neki is, 
általános érvényű kötelező elvek szabják meg a tevékenységét, 
határozzák meg illetékességét. Vallás és erkölcstan hivatása meg
állapítani ez elveket és részletesen kifejteni ; a nevelés tiszte fen- 
tartani érvényűket a maga körében is.

Nevelő és növendék viszonya ez elvek szerint általánosságban 
következőkép alakul. Egyedül mint szószólójuk, nem koránál vagy 
állásánál fogva követelhet a nevelő tiszteletet, kívánhatja tekin
télyének elismerését, intézkedéseinek engedelmes végrehajtását. 
Magatartásában, egész életének rendjében azért a kötelességtudás 
élő példájaképen kell az erkölcsiség valósága mellett tanúskodnia ; 
felsőbbségét csak annak köszöni, hogy az erkölcsiség elveit jobban 
fogja fel ; tekintélye csupán onnan származik, hogy követelményei
nek pontosabban meg tud felelni. Ugyancsak azon elvek szerint, me
lyeknek maga is hódol, szabályozza növendékének is magaviseletét. 
Fődolog, hogy világos határozottsággal legyen megállapítva, mit 
követel tőle ; de a nevelés erkölcsi feladata, még külön megkívánja, 
hogy növendékének munkásságát a közös életre is vonatkoztassa, ne 
csupán a saját érdeke és haladása számára vegye igénybe. Értelmi 
fejlődéséhez képest majd egy-egy megbízást teljesítsen, majd állandó 
munkát végezzen a közösség érdekében, úgy hogy7 pontosan számí
tani lehessen reá.

Az erkölcsi felfogás sajátosságától függ azután, mennyiben 
éri külön dicséret ebbeli kötelességének teljesítését, valamint gáncs 
az elmulasztását; mennyiben és miképen alkalmaz a nevelés jutal
mat és büntetést. A komoly erkölcsi szigorúság, mely a teljesített
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kötelesség tudatában látja az erény legszebb jutalmát, igen csínján 
fog bánni még a dicsérettel is, a mulasztás pótlását pedig inkább 
új, szándékos erőmegfeszítéstől fogja várni, semmint a büntető 
hatalom kényszerétől ; ellenben a mely társadalom súlyt vet az 
érdem elismerésének külső jeleire, ott a nevelés terén is szélesebb 
helyet foglal el a jutalmazás és büntetés sokféle fokozata.

4. A nevelő közösség szükségképen szűkkörü ; így kívánja a 
szeretet bensősége, még inkább a kötelező viszonyok áttekinthető
sége. Azonban nem téveszthető szem elöl, hogy a nevelő munkás
sága koránsem a maga szűk körének szól. A vezetés végső feladata 
azért, hogy gondosan ápolja a kapcsolatot a magasabb erkölcsi 
körökkel, melyeknek később neveltjét átadni tartozik. Megőrizve 
a családi emlékeket, híven követve a nemzeti és vallásos szoká
sokat, szorgosan kutatva mindnyájunk vonatkozásait a társadalom 
különböző rétegeihez : tiszta világításban kell föltárnia a növendék 
szeme elé érzületünk egész dús világát, hogy meghonosodliassék 
benne. Még a természeti tények sincsenek kizárva belőle, sőt 
szülőföldünk sajátosságainak ismerete, hazánk szép vidékeinek és 
történetünk nevezetes helyeinek szemlélete fontos tényezők a hon
szeretet és nemzeti kegyelet megalakulásában. Czélszertien össze
kötvén e tájékozódást az oktatás menetével, a nevelő óvatosan 
szemléletileg, a valóság erejével, főképen tiszta, nemes vonásaiban 
fogja föltüntetni az emberi életet, tagadhatatlan árnyékoldalait 
pedig a mennyiben teljes képéhez szintén odatartoznak, végkép az 
elméleti felvilágosításra fogja bízni. Nyílt őszinteség, lelkiismere
tesség a nevelő részéről külömben ép ezen feladat teljesítésében 
múlhatatlan föltétel ; csak a ki maga tisztelettel tekint erkölcsi 
életünk szervezetére, ki maga igaz lelkesedéssel csügg hazáján és 
nemzetén, szent áhítattal vallásán, csak az kelthet hasonló érzel
meket növendéke keblében is.

B) A fegyelmezés elvei.

5. Hogy a növendék ne csak lelkesüljön az érdekekért, melyek 
számára szivét megnyerni törekszünk, hanem állhatatos akarattal 
is tudja őket szolgálni, ezt a követelést veszi czélba az erkölcsi 
nevelés másik iránya, kiegészítve, de némikép módosítva is a vezető 
intézkedéseket. Ezek lekötni igyekeznek érdeklődését és érzelmeit 
a közösség érdekében ; a fegyelmező eljárás viszont urává kívánja
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tenni a maga akaratának, de a nélkül hogy megtagadja az önzetlen 
odaadás nemes vonásait; együtt hatva biztosítani óhajtanák az 
erényes jellemességet, a szabad elhatározású kötelességtudást.

6. Segíteni kell a növendék akaratbeli erősödését legelőbb is- 
azon nehézségekkel szemben, melyeket természetes vágyai és haj
landóságai támasztanak ; szoktatva, gyámolítva képessé kell tenni 
rá, hogy önmagán uralkodjék.

Korlátozásra szorulnak különösen érzéki vágyai s a belölök 
eredő indulatok. Koránsem mintha egyáltalán minden gyermekes 
indulat magában káros következménynyel járna erkölcsiségére 
nézve ; sőt bizonyos, hogy a mint könnyen keletkeznek indulatai 
és gyorsan felváltják egymást, rendszerint mélyebb nyomot sem 
hagynak. Korlátozásuk inkább azért fontos, mert elnyomásukon 
győződhetik meg a gyermek legkönnyebben és legközvetlenebbül 
akarati erejéről. Óvatos gonddal kielégítve tehát egyébként szük
ségleteit, melyek testi-lelki egészségére vonatkoznak, a fegyelem 
alkalomadtán edző próbáktól sem fog visszariadni a türtőztetés, 
lemondás gyakorlásában. Azonfelül mint természetes szervezeti 
tulajdonságok, majd a testi tunyaság, mely minden erőmegfeszí
téstől irtózik, majd a túlságos elevenség, mely kitartás nélkül csa- 
pong tárgyról tárgyra, fogják kihívni serkentő vagy fékező közbe
lépését. Tudatos szigorral, mely ismeri hatékonysága határait, föl 
kell éleszteni növendékében a törekvést, hogy ezen és ilynemű 
mérsékleti gyarlóságokon, a mennyire csak lehet, diadalmaskodjék. 
Minden sikeres küzdés e téren megkönnyíti a későbbi küzdelmek 
lefolyását. Általánosságban azért az önuralom e nevelésében he
lyén van a föltétien engedelmességnek követelése — föltéve mind
azonáltal, hogy a nevelő tudja, mit követelhet növendéke termé
szetétől s hogy a végrehajtást kellőképen biztosíthatja és ellen
őrizheti. Mert viszont minden kudarcz épúgy fokozza a további 
küzdelem nehézségét. Nagy hasznára van a fegyelmező hatalomnak, 
ha külömben gondos vezetéssel megszerezte növendéke szeretetét; 
így többet is merhet, nagyobbat is érhet el.

7. Más nagy czélja a fegyelmező eljárásnak, hogy a növen
déket elhatározásaiban mennél függetlenebbé tegye a körülmények 
eshetőségeitől, felszabadítsa a tárgyak és személyek csábjai alól, 
hogy önállóságra szoktassa. E végből különösen személyes ügyei
ben, szükségletei ellátásában mennél kevésbbé szabad mások segít
ségére utalni. Azonfelül a nevelés haladtával arányosan nemcsak
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tért kell nyitnunk tevékenységének, hol maga intézkedhetik szaba
don, czélszerü játékban vagy hasznos foglalkodásban és művészi 
gyakorlásban osztva meg idejét ; hanem még fontosabb, hogy a kisza
bott munkája és parancsaink teljesítésének módjait is mennél előbb 
a maga belátására bízzuk. A nevelő tiszte mind e körül főképen 
tanácsadásra szorítkozzék, a mennyiben a növendék megkívánja, 
vagy jóakaró intésre, mely előlegesen figyelmeztet egyes kelletlen 
következményekre. Egyébként az erkölcsi okulást a nevelő bün- 
liődéstől kell várnunk, a növendékkel minden esetben éreztetve 
tetteinek súlyát akként, hogy7 tényleg el is viselje természetes utó
hatásait. A gondatlan könnyelműségnek épúgy mint a hamaros 
elbizakodottságnak alig van ennél hatásosabb javító szere ; s azért 
nem tanácsos jóindulatú közbelépéssel elhárítani a növendék csele
kedeteinek káros eredményeit, hacsak egyrenes veszedelem vágy- 
épen erkölcsi ártalom nem fenyegeti.

8. Legnehezebb utolsó teendő a lelkiismeretbeli fegyelmezett
ség eszközlésében a növendéket elvszerü maga-megbírálásra képe
síteni és késztetni, Föltétele legelőbb is, hogy a nevelő szorgos 
megfigyeléssel, mely gondos felügyeletet tud gyakorolni terhelő 
korlátozás nélkül, pontos tudomást iparkodjék szerezni növendéke 
lelki sajátosságairól, tetteinek igaz indító okairól, — azután hogy 
kettőjük viszonya, eleitől fogva nyílt őszinteségre épülvén, lehetet
lenné tegyen minden ámítást vagy legalább azonnal eláruljon 
minden hamis tettetést. Ily alapon fogja a nevelő a növendék 
egyes éleményeit, viselkedését és törekvéseit alkalomadtán erköl
csileg megvilágítani, oda hatva, hogy az személyes tapasztalaton 
alapuló életszabályokat vonjon le belőlök. Folytonos éber ellen
őrzéssel gondoskodni fog továbbá, hogy az alkalomszerű erkölcsi 
eligazodás, a múltakra való emlékeztetés és a jövendők előrelátása 
útján, lassanként összefüggő helyes életnézetté fűződjék egybe. 
Ekként mindaddig, míg a növendék tudatos önművelésre képtelen, 
a nevelője lesz lelkének hű tükre ; ennek feddő tekintetén és komor 
búján ismeri fel hibáinak és vétségeinek fokát, míg nyájas, biztató 
szeme megújuló lelki erőt és önbizalmat fog kelteni a bűnbánóban 
és csüggedőben. Fő kötelessége ez irányban a nevelőnek, hogy 
kifejezésben és szóban mindent kerüljön, a mi netalán növendékét 
elriasztaná a szabad vélemény-nyilvánítástól, csökkenthetné köz- 
lékenységét, megakaszthatná önkéntes vallomásait; ellenben fel 
kell használnia emberismeretének minden útmutatását és érvénye-



ш KEMÉNY FERENCZ.

sítenie emberszeretetének teljes hatalmát, csakhogy növendékét 
kellőkép gyámolítsa az önmegfigyelés meg magakénytetés súlyos 
munkájában. Valóságos eredménye ebbeli fáradozásának csak akkor 
lesz, ha növendéke maga is érzi a nevelői segítség szükségét és kö
szönettel fogadja, ha minden hibáztatás tényleg méltatlankodást kelt 
benne önmaga ellen és hő vágyat ébreszt a javulásra. Majd végre 
ha ekként az élet rendes folyása természetszerűen sokféle alkalmat 
nyújtott az igaz lelki alázatra, akkor lesz helyén ráutalni az isteni 
gondviselés működésére is, mely hatékony eszközeivel egyéneket 
úgy mint nemzeteket az erkölcsi tökéletesedés útjára terel ; — s 
evvel megadni a növendék vallásos meggyőződésének a személyes 
hit bensőségét, a mely nélkül az csupán távoleső, tapasztalatfölötti 
tények hiábavaló tudomása maradna. X. Y.

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT.

Örvendetes jelnek tekinthetjük, hogy a közoktatási kormány, 
az egyetemek tanársága, mind sűrűbben kezdenek foglalkozni a 
középiskolák ügyével, mind éberebb figyelemmel kisérik a közép
iskolai tanítás eredményét. Természetesek az okok, melyek a foko
zódó érdeklődést megmagyarázzák.

A magyar államnak tanult hivatalnokokra, művelt közegekre 
van szüksége ; a műegyetemi és egyetemi tanárság pedig még 
sokkal közelebbről van érdekelve a középiskolai tanítás eredmé
nye által. A középiskolából kikerült fiatal nemzedék az ő kezükbe 
kerül, hogy felsőbb kiképeztetését vezetésük alatt nyerje. Reájuk 
nézve nagyon is fontos, vájjon az ifjak értelme van-e annyira fej
lesztve, hogy oktatásukat megérthesse, hogy a felsőbb tudományt 
befogadhassa.

Mind az államnak, mind az egyetemek tanárságának érdeké
ben van tehát, hogy az 1883. évi XXX. törvényczikk ne csak írott 
malaszt maradjon, ne csak forma szerint honosodjék meg, hanem 
az ezen törvény által az érettségi vizsgálatoknál életbe léptetett 
kormányképviselői és ministeri biztosi intézmény be is bizonyuljon 
annak, a minek a törvény kontemplálta : egyrészről, hogy ellen
őrzője legyen annak, váljon meg vannak-e az egyetemi tanulmá
nyok folytatására az állam által megkövetelt föltételek, másrész-
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röl pedig, hogy az érettségi vizsgálatoknál szerzett tapasztalatok 
alapján a legilletékesebb fórum legyen véleményt mondani arról, 
hol és minő hiányok tapasztalhatók a tanítás eredményében és 
miképen lehetne azokon segíteni.

A középiskolák érettségi vizsgálataihoz kiküldött kormány- 
képviselőknek és miniszteri biztosoknak 1890. évi márczius hóban 
megtartott értekezletéről múlt év végén megjelent a jegyzőkönyv s 
a ki az ügyek iránt érdeklődik, nem kevés figyelemre méltó meg
jegyzést találhatott abban.

Olvassuk az említett jegyzőkönyvben, hogy az elnöklő mi
nisten tanácsos visszapillantva a lefolyt tanácskozásra mondja : 
«A közoktatási kormánynak megnyugtatására szolgálhat az érte
kezletnek amaz egyhangú nyilatkozata, hogy középiskolai tanítá
sunk eredményében immár emelkedés konstatálható. Sok még a 
javítani, pótolni való. Az absolut haladásról még nem lehet szó.»

Nagyjából véve nekünk, középiskolai tanároknak, nincs okunk 
zúgolódni ez ítélet ellen, ámbár az utolsó paszszus : «az absolut 
haladásról még nem lehet szó» bizonyára nem egy tanférfiút, mél
tán gondolkodóba ejthetett. Mert bizon nem nagyon kecsegtető az, 
hogy huszonöt év múltával, mióta nemzeti kultúránk emelésén 
minmagunk fáradozunk s magunk választottuk eszközök által 
iparkodunk iskolai intézményeinket és egész kultúránkat a müveit 
nyugat színvonalához közelíteni, még csak azt sem értük el, hogy 
a középiskolai tanításunk eredményében absolut haladásról lehetne 
szólani.

A mi a reális tárgyak tanításában elért eredményt illeti, az 
értekezlet egyhangúlag azon véleményben volt ugyan, hogy itt 
kedvezőbb az eredmény, mint a humanistákban, de a kérdéshez 
hozzá szóló szakférfiak megjegyzéseiből azt is megérthetjük, hogy 
még sok a kívánni való e téren is. Kár is volna azzal hitegetni 
magunkat, hogy például a physika tanításában már teljesen helyes 
úton járunk. Minmagunk érdekében áll, kik physikát tanítunk, 
hogy a dolgot közelebbről is feszegessük.

Az illető szakférfiak több irányban élesen világították meg a 
pliysikai tanítás eredményének hiányos voltát, s bár egynémely 
megjegyzés kapcsolatos azzal, a mit mondani kívánok, de határo
zottan senki sem utalt közülök arra, hogy a physika tanításánál a 
deductiv mathematikai módszer annyira lábra kap, hogy mahol
nap a physikát teljesen kivetkőztetjük az inductiv tudomány ter-
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mészetéből s nem egyéb lesz az a növendék előtt, mint érdekes 
alkalmazási ága a mathematikának. Hogy mily kárral járna ez fej
lődő fiatal nemzeti kultúránkra, azt meg fogja Ítélhetni az, ki éber 
szemekkel kiséri azon átalakulást, melyet a természettudományok 
haladása a társadalmi élet viszonyaiban létesített s azon befolyást, 
melylyel azok a nemzetközi viszonyok fejlődésére már jelenleg is 
vannak.

A középiskola jelen állapotában, midőn a chemia a gymna- 
siumból teljesen kiszorult s ez által a physikának mint inductiv 
ismeretforrásnak fontossága emelkedett, nagyon is kívánatos volna, 
hogy a középiskolákban működő szakférfiak mind számosabban 
szólanának hozzá azon kérdéshez, mily módon lehetne kikerülni 
azon veszélyt, mely a physikai oktatásban elérendő eredményeket 
fenyegeti és miképen lehetne segíteni azon a bajokon, melyeket az 
értekezleten felszólalt szakférfiak konstatáltak.

Mindenekelőtt arra nézve kellene megegyezni, hogy tulajdon
képen mi legyen az, mit a physikánál a középiskolákban taníta
nunk kell. A mathematikánál csekély a nézeteltérés és mondhat
juk nincsen kétség az iránt, mit kelljen e tudományból a középisko
lában fölvenni ; innen van azután, hogy liasonlíthatlanul nagyobb 
megegyezés van a tanítás eredménye között az egyes iskolákban, 
mint a physikánál. Boldogult Lutter Nándor, a sokat tapasztalt 
tanférfiú, azon kijelentést tette egy conferentia alkalmával, hogy 
egyetlen tantárgynál sem tapasztalt olyan eltérést az egyes taná
rok következtetéseiben, tanítási módszerében s az elért eredmény
ben, mint a physikánál.

E nagyon figyelemre méltó és semmiképen nem helyeselhető 
jelenségnek egyik oka nézetem szerint abban keresendő, hogy az
1884., 1886. évben kiadott Utasításokban fölsorolt végzendő tan
anyag az értekezleten fölszólalt Ulosvay és Fröhlich egyet, taná
rok nézete szerint is oly terjedelmes, hogy az előbbi szerint az 
észfejlesztő momentumok nem részesülhetnek kellő figyelemben, 
míg utóbbi a tananyagnak helyes megválasztással eszközlendő 
megszorításába szívesen belenyugodnék. E tananyagot lelkiismere
tesen elvégezni nem lehet s a következmény az, hogy a tanárok 
egyike egy, másika más részt tartva fontosabbnak, arra helyez 
nagyobb súlyt, míg a szerinte kevésbbé fontosat csak röviden vagy 
épen nem is említi meg. Innen azon eltérés, mely mutatkozik 
már abban, hogy az egyes iskolákon a tüzetesen végzett tananyag
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más és más s a növendékek már mennyiségileg sem egyenlő isme
retekkel hagyják el a középiskolát.

Hasonlítsuk csak össze azon physikai tankönyveket, melyek 
az utóbbi években approbatiót nyertek és a tanításnál használat
ban vannak. Ha egyelőre eltekintünk is a tárgyalási módszertől — 
erről későbben kivánok szólani— és a felölelt tananyagot csak meny- 
nyiségileg hasonlítjuk össze, csudálkoznunk kell azon. hogy egy és 
ugyanazon forum volt az, mely az illető könyveket középiskolákra 
approbálta.

Mindenkor vallottam azon nézetet, hogy a jó tanár rossz tan
terv és rossz tankönyv mellett is kellő eredményt fog fölmutatni, 
de másrészről állítom azt is, hogy jó tankönyv a jó tanár fárad
ságát lényegesen megkönnyíti és jó tankönyvvel a gyönge tanár is 
kielégítő eredményt mutathat föl. Tudom azt, hogy arra nézve, 
minő legyen a jó tankönyv, igeii eltérők a nézetek ; a mi az én 
nézetemet illeti, én azt vélem használható jó tankönyvnek, mely 
egyéb kellékek mellett mennyiségileg csak azt foglalja magában, a 
mit a tanárnak okvetlenül tanítani s a növendékeknek rendes 
körülmények között elsajátítani kell. A mi ennél több, az rende
sen a tankönyv használhatóságának rovására megyen.

Ha a felölelt tananyag mennyiségére nézve már azon meg
jegyzést tettem, hogy csudálkoznunk lehet, hogy az illető tanköny
veket egy és ugyanazon forum approbálta, még nagyobbnak kell 
lenni csodálkozásunknak, ha azon eltérő módszert tekintjük, 
melyet az újabban approbált tankönyvek a felölelt anyag tárgya
lásánál követnek.

A reáliskolai Utasítások kívánják, hogy a VII. osztályban a 
physika tanítása a kinematikával vezettessék be. Sokáig magam 
sem akartam hinni, nem akartam magamnak bevallani, de immár 
nem tehetek róla, ki kell mondanom, — mert a tapasztalás veze
tett reá, — hogy az Utasítások e kívánsága nagy, következményei
ben végzetessé válható hiba.

Az Utasítások egyebek között ezt mondják : «szükséges, hogy 
a dynamikát mint külön fejezet a kinematika előzze meg. Ez el
járás felel meg leginkább a logikai rendnek».

Hogy mennyiben felel meg ez a logikai rendnek inkább 
mint más eljárás, azt most nem akarom vitatni, de igen is azt 
merem állítani, hogy a tudomány történeti fejlődése nagyon 
gyakran nem követte azon logikai rendet, melyet későbben a tudó-
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mány kifejtése után annak közlésénél követünk. Valamely tudo
mány közlésében annak is befolyással kell lenni a követett logi
kai rendre, minő a készültsége azoknak, kikkel az illető tudományt 
közöljük. Jól tudom, hogy a tudomány mai álláspontján nem 
tekinthetjük a tanításnál egyedül irányadónak a történeti fejlődés 
menetét, de azért másrészről határozottan állítom, hogy a modern 
physika történeti fejlődését annyira ignorálni és kezdőknek a 
physikát a kinematikával vezetni be, oly hiba, melynek káros vol
tát nem, de igen is káros következményeit az értekezlet kon
statálta.

Hogy miképen kelljen még manapság is a physikát a közép
iskolában tanítani, arra nézve, úgy tartom, még mindig sokat 
tanulhatunk «il divino» Galilei-tői, a jó öregtől, ki nem csak a 
modern physika megalapítója, hanem műveiben egyes követésre 
méltó mintaképeit hagyta reánk a physikai pædagôgiânak.

A kinematika kétségtelenül a physika legabstraktabb része 
és ennek olyatén tárgyalása, mint azt az Utasítások követelik és 
egynémely ennek alapján készült használatban lévő physikai tan
könyvben találjuk, határozottan deductiv mathematikai módszert 
követel. A mozgásoknak kizárólag az idő és tér szempontjából, az 
anyag és erőtől abstraháló tárgyalása tulajdonképen az, mit 
Lagrange négy dimenziós geometriának nevez ; a legnagyobb 
franczia matliematikus e nevet a mechanikának ad ta , szoro
san véve azonban a pbysikának azon részére illik, melyet pha- 
ronómiának vagy Ampère óta kinematikának nevezünk. Már a 
Lagrange-féle «négy dimenziós geometria» elnevezés mutatja, 
hogy a kinematika, a mi az eredmények általánosságát és kétségbe 
nem vonható igazságát a fölállított abstrakt fogalmaknál való 
kifejtési módot illeti, teljesen a mathematika módszerét követeli, 
úgy hogy azt ennélfogva bízvást inkább a tiszta mathematikához 
sorolhatjuk, mint a physikához. A kinematika azon legtágasabb 
mező, melyen a mechanikai fogalmak a természet megismerésé
ben gyiimölcsözőleg alkalmazhatók, de épen ezen nagy általános
ságánál fogva nem a középiskolába, hanem egyetemre és mű
egyetemre való, hol az ifjak elméje már szélesebb ismeretkörök 
áttekintéséhez és nagyobb abstractióhoz szoktathatok.

Midőn a tanításnál a kinematikát a physika élére állítjuk, 
természetszerűen a mathematikai deductiónak adtuk át a szere
pet. A növendékek mindjárt az első órákban definitiókkal és ezek-
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böl folyó mathematikai deductiókkal ismerkednek meg. E deductiók 
és bizonyítások, mint azt némely újabb tankönyvben látjuk, olya
nok, hogy megértésükhöz az ifjak mathematikai ismeretei nem 
elégségesek. Azt mindenesetre megkívánhatjuk, hogy a physikai 
tanóra ne váljék mathematikai órává; már pedig, ha a szigorú 
mathematikai deductio és bizonyítás kedvéért még a végtelenül 
kicsiny mennyiség fogalmát, a végtelenül sokszor ismétlődő ope- 
ratio fogalmát oly mértékben alkalmazzuk, mint azt egyik-másik 
physikai tankönyvben tapasztaljuk, akkor azt másképen nem tehet
jük, mintha a physikai óra alatt mathematikát tanítunk.

Azonfölül a mathematikai bizonyítások úgy érnek valamit, 
ha teljesen szigornak. Ezen szigorúságot sok mozgástiinemény 
leírásánál felsőbb mathesis nélkül elérni nem lehet ; vagy ha 
kikerüljük is a felsőbb mathesis algoritlimusát, ez által az eljárás 
rendszerint oly erőltetett és nem elegáns leszen, hogy az igazi 
mathematikus az effélétől mindenkor idegenkedni fog.

Az Utasítások által követelt logikai rendnek egy másik, még 
az említettnél is károsabb következménye van. A kinematikának 
abstract mathematikai módszere a kezdőnél okvetetlenül azon 
gondolatot ébreszti, majd lassankint azon képzetet rögzíti meg 
elméjében, hogy hiszen a physika tulajdonképen nem más, mint 
alkalmazott mathematika, nem tudomány, mely vizsgálódásaiban 
önálló módszerrel is rendelkezik. Már pedig középiskolában a phy
sika tanításának a tárgyi ismeret megszerzése mellett egyik leg
főbb föladata, hogy az inductio módszerével ismerkedjenek meg 
az ifjak, annyival is inkább, mert ez a középiskolán tanított egyet
len tudomány, melyben az inductio módszerét a legvilágosabban 
megismertethetj ük.

Az irány, melynek az Utasítások, reméljük, végső consequen- 
tiája, lassanként fejlődött. Ezelőtt húsz esztendővel a physika 
tanitása a középiskolákon nagyon hiányos volt. Experimentumot 
vajmi ritkán, leginkább csak vasárnap és ünnepnapon láttunk, 
physikai mennyiségekről, mint ilyenekről, nem hallottunk semmit, 
physikai föladatok megfejtésere nem szorítottak ; avagy ha egyik
másik tanár még evvel is vesződött, akkor e föladatok olynemüek 
voltak, hogy kevés mathematikai ismerettel, az is meg tudta oldani, 
ki a physikához semmit sem tudott. Az ily tanítás természetesen 
híjával volt minden alaposságnak. Hogy e hiányon segítsenek, 
mivel a mathematikai alapon szerzett ismereteket közhit szerint az
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alaposság jellemzi, követelték, hogy a physika tanításánál a mathe- 
matikai alap nagyobb figyelemben részesüljön. A physika régi 
tanárai nem mindnyájan voltak egyszersmind eléggé jártas szám
vetők s azért azoktól, kik physika tanárainak készültek, több 
matliematikai ismeretet követeltek. így lassankint a physika taní
tásánál a mathematika mind nagyobb tért foglalt a nélkül, hogy a 
physikai ismeretek alaposságában a várt lényeges javulás beállott 
volna; mivel pedig deductive tanítani egyáltalán könnyebb és 
kevésbbé fáradságos, a nrathematikai deductio már-már fölülkere
kedik s a physikai ismereteknek tapasztalati úton szerzését s vele 
az inductiót leszorítja. Ma már észreveszszük a mathematika túl- 
tengését a physika tanításánál s ha ez így megyen tovább, nem 
sokára oda fogunk jutni, hogy tulajdonképen physika-tanáraink 
nem is lesznek a középiskolákban, hanem igen is mathematikusok, 
kik némi ügyességgel bírnak a physikai eszközökkel való bánás
módban.

Hogy az Utasítások kinematikájánál tovább időztem, mint
sem azt felszólalásom czíme után várni lehetett, azt avval kell 
mentenem, hogy ennek tulajdonítom legnagyobb részben azon 
kedvezőtlen tapasztalatokat, melyeket a Jegyzőkönyvben a pnysika 
tanításában elért eredményekre nézve fölemlítve találok és mert 
félek, hogy e rossz következmények idővel még fokozódni fognak.

Midőn az Utasítások kinematikáját, melyekről kifejeztem 
abbeli reményemet, hogy az egy helytelen iránynak már végső 
consequentiája, elhagyom, nem mulaszthatom el, hogy ujjal ne 
mutassak reá, hogy ez arány még mindig fejlődőben van. Elisme
rem, hogy nagy haszon háramolhatik a középiskolai oktatásra az 
által, hogy az egyetemek tanárai időnkint oly követelésekkel lép
nek föl a középiskolai tanításra nézve, melyeknek tekintetbe véte
lével a physikai oktatás színvonala emelhető ; de nem szabad azért 
szem előtt tévesztenünk azon határt, melyig e tekintetben nekünk, 
középiskolai tanároknak, engednünk szabad. Határozottan tilta
koznunk kell azért, hogy csak egy példát említsek, az oly törekvés 
ellen, mely a már különben is abstract kinematikába a változó 
sebesség és gyorsulás fogalmának megérthetése szempontjából, a 
hodographot kívánja bevezetni a középiskolába.

Nem szeretnék azonban félreértetni és oly színben föltűnni, 
mintha a középiskolában a mathematikát a physikai ismeretek 
szerzésében teljesen ki akarnám zárni. Erről szó nem lehet. Nem
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kizárni kell a mathematikát, hanem más szerepet kell neki kije
lölni a physika tanításában. Erre nézve nézetem röviden a követ
kező : mindenütt, a hol lehetséges, a tüneményt ismertessük meg 
a kísérlet által ; ugyancsak a kísérletnél iparkodjunk a mennyire 
lehetséges fölismertetni azon mennyiségeket, melyek a tünemény
nyel kapcsolatosak; ezekből leszármaztatjuk a physikai mennyisé
geket és most áttérünk a physikai törvényre. Ha ez rövid, könnyen 
áttekinthető módon és elemi úton szigorúan vezethető le, akkor 
helyén van a mathematikai deductio; ellenkező esetben minden 
hosszú mathematikai deductio mellőzésével írjuk föl azon mathe- 
matikai formulát, mely a physikai törvénynek kifejezője. A phy
sikai törvényt kifejező ezen mathematikai képletet minden izében 
physikailag értelmezzük, érvényességi körét szigorúan jelöljük ki 
és a mennyire lehet, kísérleti líton igazoljuk. Végül a mathemati- 
kailag kifejezett törvényből dedukáljuk a szükséges és lehetséges 
következtetéseket.

Ezekből kifolyólag nagy súly volna helyezendő a physikai 
mennyiségeknek mint ilyeneknek alapos ismertetésére, a physikai 
mennyiségek egységeinek ismertetésére és ezzel kapcsolatban az 
absolut mértékrendszerre, melyet nézetem szerint okvetetlenül a 
középiskolában kell a növendékeknek megismerni.

A középiskolai physikai tanításnak egyik fontos és mellőz
hetetlen czélja legyen az is, hogy physikai föladatok számítása 
által az ifjak a tüneményeket a mechanika szempontjából fölfogni, 
a tanult physikai fogalmakat és physikai mennyiségeket a külön
böző problémáknál alkalmazni megtanulják.

Ha az imént említettekre szorítjuk a matliematika szerepét 
a középiskolai physikai oktatásban és nem abban keressük, hogy 
defmitióktól kiindulva mathematikai úton gyakran hosszadalma- 
san, erőltetett módon és fárasztóan dedukáljuk a természeti törvé
nyeket, akkor mind inkább ritkább lesz azon jelenség, melyre 
Lóczi egyet, tanár utal, ki azt tapasztalta, «hogy míg a legbonyolul
tabb tételeket le tudták vezetni, addig a legegyszerűbb kérdésekre 
nem feleltek meg kellőleg». Ezen itt említett «legbonyolultabb téte
lek» levezetése alatt kétségtelenül valami hosszú mathematikai 
bizonyítás vagyon értve, melyet a mathematikus is elsajátíthat 
beható physikai ismeretek nélkül; a «legegyszerűbb kérdések» 
pedig, határozottan merném állítani, oly kérdések voltak, melyek 
szigorúan physikushoz intézve, a kérdezettnek physikai ismereteire
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több világosságot deríthettek volna, mint az összes mathematikai 
bizonyítások, melyeket a kérdezett bármely tankönyvből elsajátít
hatott.

A Jegyzőkönyvnek azon részére is kívánok tenni néhány 
megjegyzést, mely «az írásbeli vizsgálatokon gvakorlandó fölügye- 
letn-ről szól.

Ezen kérdéshez többen hozzászólottak és nem tehetek róla, 
de reám az ezen kérdés körül folyt vita, mondhatnám, komikus 
hatással volt. Meglehet azért, mert tisztán külsőségek körül folyt és 
nem terjeszkedett ki egyébre, mint rendőri intézkedésre a csem
pészés megakadályozása szempontjából, úgyszintén a megtorlásra 
azon esetben, ha csempészés esete forogna fönn. A mi a megtor
lást illeti, úgy mindenesetre szigorú vizsgálat és inquisitió kell, 
hogy azt megelőzze. Már maga ily inquisitió inscenálása a legkel
lemetlenebb valami, a mi az érettségi vizsgálat körül fölmerülhet ; 
megtorlásnak pedig nézetem szerint csak akkor van helye, ha a 
gyanúba vett elismeri azt, hogy csempészett. Ellenkező esetben 
részemről soha sem mernék megtorlást indítványozni, sőt határo
zottan ellenezném.

Az érettségi vizsgálat mindenesetre komoly aetus, azért ha 
a csempészést büntetni akarjuk, a megtorlásnak a lehető legszigo- 
rubbnak kell lenni. Kilátásba is van helyezve, hogy a csempészőre 
nézve a szabályzat úgy fog módosíttatni, hogy az illető a szóbeli
től tiltassék el. Ha meggondoljuk, hogy az esetben, ha a megtor
lást a közlőre is kiterjesztjük, ez által valószínűleg a legjobb növen
dékek Bujtatnának, akkor a megtorlás kiterjesztését magára a 
közlőre nagyon is szigorú és nem igazságos eljárásnak tartanám.

A mi az ellenőrzés szigorát illeti, azt hiszem, nem lehet egye
bet tenni, mint az igazgatókat szigorúan utasítani, hogy a csempé
szés megakadályozására minden szükséges és a helyi viszonyok 
által megengedett intézkedéseket megtegyenek. De van egy másik, 
úgy hiszem, hathatósabb remediuma a dolognak.

Az érettségi vizsgálatokon szerzett tapasztalatok alapján 
azon meggyőződésre jutottam, hogy a növendékek azon esetben is, 
ha tárgyi ismeretek birtokában vannak, magukra hagyva, önállóan 
dolgozni nem tudnak. Okát abban keresem, hogy egész közép
iskolai pályájukon ehhez szigorúan nem szoktatjuk. Kétségtelenül 
az iskolai írásbeli dolgozatok legjobb eszköz arra, hogy a növen
dékeket önálló gondolkozáshoz és dolgozáshoz szoktassuk, s mégis
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az írásbeli dolgozatokra, nézetem szerint, még mindig nem for
dítunk elég gondot és figyelmet. Az Írásbeli dolgozat pl. a matlie- 
matikából ne csak abból álljon, hogy oly föladat megfejtését adjuk 
föl, a melyhez hasonlót a tanítási órákban talán már egy tuczatot 
vagy ennél is többet számítottunk, úgy hogy az adottat a már 
ismert kaptafára csak rá kell huzni. Legyen a föladat olyan, hogy 
a növendéknek szellemi munkát is kelljen végezni, olyan, hogy 
abból, a mit már tanult, önállóan is tudjon hozzáadni valamit.

Másrészről elkerülhetetlenül szükséges, hogy már az első 
osztálytól kezdve a lehető legszigoruabban őrködjünk, hogy Írás
beli dolgozatok alkalmával egymásnak ne segíthessenek és semmi
féle csempészés ne történjék. Ha ezt physikai és morális eszközök
kel hét éven át megakadályozni iparkodtunk, akkor a csempészésre 
a szükség és hajlam sokkal kevésbbé lesz meg az érettségi vizsgá
lat alkalmával. De ha hét éven keresztül evvel nem törődünk, a 
növendékeket maguk lábán járni nem kényszerítjük, sőt, habár 
nem akarva, hozzá szoktatjuk, hogy írásbeli dolgozatok alkalmával 
az eredményeket egymással közölhessék és összehasonlíthassák, 
akkor ne csodálkozzunk, hogy a nyolczadik év végén az írásbeli 
érettséginél egyszerre a lehető legszigorúbb fölügyelet alatt lévén 
kénytelenek, talán két tanár jelenlétében, két tűz közé szorítva, 
írásban bizonyságot tenni érettségükről, mondom, akkor ne csodál
kozzunk, hogy egyszerre ily eddigelé teljesen szokatlan helyzetbe 
kerülve, sokan fejüket veszítik és még a jobbak is silányabb dol
gozatot nyújtanak be, mint tölök várhatnék.

A Jegyzőkönyv egyik igen érdekes része «az írásbeli tételek 
megválasztása» körül folyt vita. A fölszólalók közül többen azt 
kívánják, hogy a tételek a központból küldessenek szét. Nem 
tudom, hogy e kérdést nyilvánosan fölvetették-e már más alkalom
mal, de ha az illető értekezleten került először szóba, véleményem 
szerint kívánatos volna, hogy a közoktatási kormány ezen kérdést 
komoly megfontolás, esetleg tanulmányozás tárgyává tétesse. Ha 
az írásbeli tételek a középpontból fognak szétküldetni, akkor majd 
még liívebb képet fog nyerni a közoktatási kormányzat azon ered
ményekről, melyeket a középiskolai oktatásban elértünk. Ezen 
kérdést a közoktatási kormányzatnak erélyesen kellene kezébe 
venni és semmiféle érzékenykedést nem tekinteni. Az államnak 
kétségtelenül jogában áll a tantervet megállapítani és annak 
keresztülvitele fölött a legszigorúbban őrködni; ha ez a felekeze
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tiekre nem sérelmes, miért lenne sérelmes a kormányzatnak oly 
intézkedése, mely nem érintve a felekezeti autonómia jogait, egyik 
leghathatósabb eszköz lenne arra nézve, bogy a központi kor
mányzat ellenőrizhesse, ha váljon minden középiskolában tanítta- 
tik-e az, mit a középiskolai törvény a tantervben megállapított.

Én érdemesnek tartanám a dolgot arra, hogy a központi 
kormányzat megtenné az experimentumot s egyelőre legalább az 
állami intézetekhez a központtól küldené szét az írásbeli tételeket. 
Meggyőződésem az, hogy a központi kormányzatot az eredmény 
reá vezetné annak szükségességére, hogy ezentúl kivétel nélkül 
minden intézethez a központtól küldje szét a tételeket. Az ily
nemű újításoktól nem szabad visszariadnunk, ha komoly szándé
kunk középiskolai intézményünket emelné.

Értekezésem végéhez értem. Soraim elején örvendetesnek 
mondottam azon körülményt, hogy az illetékes körök mind 
nagyobb érdeklődéssel vannak középiskolai tanításunk eredménye 
iránt. Az egyetemek tanárai részéről tanúsított érdeklődést nagyon 
közel fekvő körülmény, a természetes érdek, magyarázta meg ; de 
azon hitben vagyok, hogy a külső jelenségnek egy mélyebben 
rejlő oka is van s ezt abban keresem, hogy tudományos férfiaink 
közül többen tűnődnek rajta, mi lehet az oka annak, hogy immár 
huszonöt év óta fáradozunk magasabb nemzeti kultúra és ezzel 
együtt tudományos élet megteremtésén s eddigelé, ne tagadjuk, 
még nem sikerült s nem is mutatkoznak biztos jelek, hogy a most 
fejlődő nemzedék lesz hivatva annak megteremtésére.

Ezen kétségtelenül eléggé szomorú jelenség megérdemli, 
hogy gondolkozzunk rajta és okait fiirkészszük. Nem érzem maga
mat sem hivatva, sem jogosítva arra, hogy magam részéről erre 
vonatkozó gondolataimat elmondjam ; de ha eddig magát a közép
iskolai intézményt érdeklő kérdésekhez mint középiskolai szak
tanár hozzászólottam, most visszavonulok mint tanár s mint apa 
akarok szólani magam és más apák nevében, kik gyermekeik neve
lésével sem kevésbbé törődnek, mint hivatalos kötelességeikkel s 
a kik azt óhajtják, hogy fiaik itthon is oly tudományos kiképzés
ben részesülhessenek, a minőt eddigelé csak a müveit nyugat 
iskolái nyújtottak, s hogy fiaik majdan szellemi közösségbe lép
hessenek a legműveltebb nemzetek legjobb fiaival.

Elszigetelt kis nemzet vagyunk s csakis az biztosíthatja nem
zeti fönmaradásunkat, ha szellemi téren föl tudjuk magunkat küz-
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deni a nagy, a világ sorsát döntő nemzetek magaslatára ; ez oly 
igazság, melyet már sokan, nagyon sokan hangoztattak, mely már 
elcsépeltté vált s mégis nemzeti létünk fönmaradásának ezen 
egyetlen biztos alapjának megvetésétől messze-messze vagyunk.

Azon beszédek, melyeket e tanév kezdetén báró Eötvös Lo- 
ránd, Beöthy Zsolt és König Gyula mondottak, úgy nézem, a 
a symptoma jellegével bírnak. Tudományos törekvéseink vezér- 
férfiai mind komolyabban kezdenek gondolkodni azon, mi lehet 
az oka, hogy ennyi évi buzdítás és fáradozás tanuló ifjúságunk 
szellemén alig tudott változtatni, hogy a tudomány működésének, 
mint magasabb szellemi szükségletnek nyomaira még csak ritkán 
akadunk és hogy a tudományos élet nálunk mindeddig nem tudott 
kifejlődni.

Midőn ezen fáradozás csekély sikerének okait íürkészszük, 
természetesen belebotlunk a középiskolába és vizsgáljuk, vájjon 
megteszi-e az kötelességét arra nézve, hogy a felsőbb tudományos 
intézetek sikerrel folytathassák a fiatal nemzedékek magasabb 
szellemi kiművelését. Teljes jogában áll az egyetemek tanárainak 
fölvetni a kérdést: helyesen készítik-e elő az ő magasabb niveau - 
jukra a fiatalságot, joggal vethetik föl a kérdést, vájjon a közép
iskolai tanárok a növendékek szellemében «a tudomány vágyát és 
sejtelmes tiszteletét» föl tudják-e kelteni, középiskoláinkból «a 
tudomány szeretetét és édes szomját viszik-e el magukkal».

De midőn ezt tenni joguk és kötelességük, midőn hivatva 
vannak, hogy Ítéletet mondjanak a középiskolai tanításnak ered
ménye fölött és gondolkozzanak a javítás módjairól, más részről 
reájok mint magasabb tudományos törekvéseink képviselőire két 
nagy és fontos kötelesség vár. Egyik az, hogy lehető éberséggel őr
ködjenek a fölött, hogy egyetemeink ügye bármely oldalról jövő 
illetéktelen befolyásoktól és túlságos megrendszabályozástól meg- 
óvassék, a másik pedig, hogy teljes erővel törekedjenek egyete
meink tudományos színvonalát fölemelni azon magaslatra, melyen 
a művelt nyugat legjelesebb egyetemei állanak, hogy ily módon a 
fejlődő középiskolával karöltve elérhessük azon magas, minden 
hazafit szebb jövővel kecsegtető czélt, melyet az említett három 
jeles tudós egyetemi oktatásunk czéljául kitűzött.

Budapest. Kemény F ebencz.

-Ili

M agyar P edagóg ia . I ,  5. 18
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I.

T ö r té n e t i  v i s s z a t e k in t é s .
Míg a pædagogiânak Platótól kezdve a mai napig, úgy szólván 

századról századra más-más ideálja vala : addig a nyelvtanításnak 
és nyelvtanulásnak czélja és módja a legősibb időktől fogva — a 
XIX. századbeli végzetes aberratióját nem tekintve — lényegében 
mindig ugyanaz vala.

E czél : a nyelvnek szóban és írásban való elsajátítása, — e 
mód — az anyanyelv elsajátításának természetes és biztos módja — 
az ú. n. közvetlen, direkt módszer vala.

Ily módon tanult a római görögül, ily módon a barbár lati
nul; ily módon tanulnak a mi tótjaink magyarul, ha a magyar 
alföldre vetődnek.

Természetes, hogy a gyakorlati életnek eme szükségszerű 
nyelvtanulási módszere, az iskolában — mivel ott tömegtanításról 
volt szó— atanítás concentrátiója és a fegyelem fentartása érdeké
ben— az olvasmányon alapuló ú.n.analytikus módszerrel párosult.

Emez analytikus — direkt módszer — vagyis az ú. n. méthode 
maternelle alkalmazása mellett :

1. A tanuló az első órától fogva belekerült magába a 
nyelvbe, in médiás rés és a latint latinból latinul tanulta ;

2. érvényesült a nyelvtanítás és nyelvtanulás éltető eleme a 
viva vox, mely

3. az ifjú léleknek öntudatlan— de a nyelvtanulásnál döntő — 
közreműködésével, a tanuló nyelvérzékét kifejleszté és a nyelv ge- 
niusának öntudatlan megértéséhez, illetőleg megérzéséhez vezetett.

A psychologián alapuló újabb pædagogiânak a nyelvtaní
tásra és nyelvtanulásra vonatkozó sarktételeit tehát századokon 
keresztül (ösztönszerüleg bár, de haszonnal) alkalmazták mielőtt 
azok tudatos elméletté váltak volna.

De a pædagogia története, a mellett hogy a nyelvtanítás 
segítő eszközeinek fokozatos javulását mutatja, egyúttal konstatálja,

* Felolvasta a szerző a gyakorló-iskola liavi nagy-értekezletén f. év 
május 7-ikén.
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hogy a százados fejlődésben nemcsak egyes nyelvmesterek, hanem 
egész generatiók, letérve a nyelvtanítás helyes, czélravezető útjáról, 
félrevezető ösvényre tévedtek.

A kisebb mértékű fluctuatióktól eltekintve, jelen felolvasá
somban csakis a XVI. századbeli részleges, a nyelvtanítás termé
szetes czélját kevésbbé veszélyeztető, — és a XIX. századnak 
végzetes, a nyelvtanítás természetes czélját meghamisító, czélra
vezető módját elejtő és így következményeiben gyászos aberra- 
tiókról lesz szó.

*  *
*

A konyhalatinságba sülyedt korszakot a renaissance, vagyis 
a klasszikusoknak halottaikból való föltámasztása lázas mun
kásságra készti. A jó humanisták meggyőződvén a középkor
tól reájok átöröklött grammatikai és lexikológiai ismereteknek 
hiányos, téves és elégtelen voltáról : — valóságos lelkesedéssel 
fognak a tanuláshoz, a kutatáshoz, és ernyedetlen buzgalmuk 
nemsokára óriási grammatikai, lexikológiai anyagot halmoz össze.

Természetes, hogy az iskola is megérzi mestereinek tudomá
nyos foglalkozását, és a tanulók bámulva fogadják a sok érdekes, 
tanulságos és téves új eredményeket.

És vájjon kell-e csodálkoznunk, ha az önerejükre utalt 
humanisták,— kik egyik-másik írónak nehezebb passusát magok is 
csak hosszas fiirkészés és gram, analysis útján bírják megérteni, — 
babonás tisztelettel viselkednek a grammatika iránt s ha belőle a 
szükségesnél többet visznek be az iskolába.

A grammatika a tudományok tudománya lön : grammatika 
alapján nyelvet, grammatika alapján gondolkodást is akarnak 
tanítani.

így történt, hogy a XVI. század iskolája a gyermek öntudat
lan lelki működését, természetadta utánzó és emlékező tehetségét 
számon kívül hagyva : a nyelvtanítás és nyelvtanulás súlypontját 
a tanulóban kevésbbé kifejlett reflexióra helyezte át.

Hatalmas szavú gondolkodók: Montaigne (1533—1592), 
Baco (1501—1626), Locke (1632—-1704) és kiváló tanférfiak: 
Ratichius (1571—1635) és Comenius (1592— 1671) támadtak, 
kik a félrevezető ösvényre tévedt nyelvtanítást a régi helyes útra 
terelni és tanítása módját tökéletesbíteni igyekeztek.

A nyelvet gyakorlati módon kell elsajátítni per inductionem 
■et experimentum omnia volt a főelvök.

18*
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A dolog annyira-m ennyire sikerült is, mert a baj nem is 
volt olyan nagy, mint a milyennek látszott. Mert ha a tanítás nem 
haladt is szívet-lelket nemesítő, érdekes olvasmány alapján, hanem 
pusztán a grammatika fonalán : a tanító még sem szorítkozhatott 
tisztán elvont tételek tárgyalására; konkret nyelvanyagot kelle 
nyújtania, mivelhogy a tanulónak a latin nyelven való beszélgetés 
első és főkötelessége vala.

A tanmenet tehát daczára az írott grammatika synthetikus 
módszerének, mégis csak analytikus vala. Hozzájárul még azon 
körülmény, hogy akkortájban az iskola többi tantárgyát is latinul 
tanították, a mi lehetővé tette, hogy az iskola kitűzött czélját : a 
latin nyelvnek szóban és Írásban való elsajátítását mégis csak 
elérték.

*  *
*

De beköszöntött a XVIII. század, a nagy forrongás százada.
A franczia nyelv kiszorítja a latint a diplomacziából, •— és 

a nagy Németország műveltebb rétegeit is meghódítja : mi ugyan
csak érdekes és sajátságos jelenség.

De a század vége felé, a német irodalom nagyszerű fölvirág
zásával, lassanként a franczia nyelv is meghátrál : helyt ad a 
németnek, míg a latin az iskola falai közé szorul.

Az anyanyelvnek e túlsúlyra vergődése lényeges befolyással 
volt a nyelvtanításra.

E befolyás a XVIII. század folyamában abban nyilvánult, hogy 
nemcsak a franczia nyelvnek, hanem magának a latinnak gram
matikáját is németül írták meg az iskola számára.* Természetes, 
hogy e körülmény nem veszélyeztette a nyelvtanítás czélját és 
eredményét : mert az olvasmány azontúl is az maradt, a mi volt, 
t. i. a nyelvtanulás alapja, forrása. A latint is, a francziát is, beszél
getések, mesék, természetrajzi, földrajzi leírások avagy történeti 
elbeszélések alapján tanították.**

Nem voltak e tankönyvekben sem anyanyelvből latinra for
dítandó gyakorlatok, de még összefüggés nélküli latin nyelvű 
mondatok sem.

* Az első német nyelven Írott franczia nyelvtan Amsterdamban 
jelent meg, 1669. (Schnitz : Encyklopädie I. 89.)

** Perthes egy csomó latin könyvet ismertet : IV. 4 stb. Gedike fran
czia olvasókönyve, mely 1785-ben jelent meg, a latin olvasókönyvek m in
tájára készült.
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De midőn a humanismus-idealisxnus és pliilanthropinismus- 
utilitarismus elkeseredett harcza kitört, mind nagyobb arányokat 
öltött, s végre a humanisták teljes győzedelmével végződött : az 
iskola a közéletből kiszorított latin nyelvnek asyluma lön s mel
lette még a görög nyelvnek is sikerült helyet szorítani.

Ekkor dekretáltattak amaz elvek, ekkor hozattak forgalomba 
ama phrasisok, melyek még ma is járnak szájról-szájra, és a me
lyeknek igazságában legfeljebb egy modern philologus — alias neo- 
barbár— merészelkedik kételkedni.

A humanisták szerint :
1. az iskola nem arra való, hogy a tanulókat hasznos és az 

életben szükséges tudni valókkal fölszerelje : hanem hogy szel
lemi képességeiket fejleszsze és őket igazi humanismusra, tudo
mányosságra, műveltségre nevelje.

2. E czél elérésére első sorban és főképen a klasszikus 
nyelvek alkalmatosak, mert grammatikájuknak formális képző 
ereje fölülmulhatatlan.

3. Magának a nyelvtanításnak pedig nem lehet czélja a 
nyelv gyakorlati elsajátítása, az iskolához nem méltó köznapi 
parlirozás ápolása : a gymnasiumi nyelvtanítás formális képzés.

4. És formális képzés s igazi humanistikus műveltség csak is 
a klasszika philologiának gyümölcsei.*

A philogusok eme pædagogiai hitvallása élve eltemette azt a 
módszert, mely addig — s híveinél még azontúl is — czélravezető 
egészséges psycliologiai elveken alapuló módszernek bizonyult.

A baj végzetes volt, végzetes azért, mert nemcsak a latin, 
hanem általában az összes nyelvtanítást érte : lévén a mo
dern nyelvek tanítása akkor tájban majdnem kizárólag a klasszika 
pliilologusok kezében.

És bekövetkezett a módszeres kisérletezés korszaka : újabb 
és legújabb nyelvtanok támadtak, hirdetvén újabb és legújabb 
«egyedül üdvözítő» módszereket.

Hiába tiltakozik Herhart, a tudományos pædagogia meg
alapítója;** hiába való Hamilton (1769—1831) és Jacotot (1770— 
1840) zászlóbontása: szavuk elhangzik a pusztában.

Niethammer: «Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus 
in der Theorie des Erzielmngsnnterrichts unserer Zeit». 1808.

** Herhart: «Mögen die Philologen ihre alte bekannte Ausrede von 
der formal bildenden Kraft das Sprachstudiums in die neuesten Phrasen
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Azóta a formális képzésről szóló tan dogmává lön: azzá 
tették a philologusok ifjabb generatiói, a kik — épen emez áldat
lan módszerek következtében — a latin nyelvet szóban már maguk 
sem bírták. A szabadságharcz leveretése után e dogmát hazánk 
iskoláiba is beoltották, és még ma is liderczként nehezedik hazánk
nak s Európának tanügyére.

*  *
*

De lássuk az aberratio korszakában támadt új nyelvtaní
tási módszereknek legtypikusabb képviselőit. Ezek a majdnem 
tervszerűtlen Meidinger, Seidenstücker, Ahn, Ollendorff — és a 
némi tervszerűséggel berendezett és az újabb nyelvtudomány 
vívmányait is számba vevő Ploetz és Mager-Üde módszerek.

Hosszas volna itt e módszerek részletes ismertetésébe s bí
rálatába bele bocsátkozni. Inkább csak rámutatni akarok ama 
visszásságra, mely bennök megnyilatkozik.

Egymáshoz viszonyítva e módszerek fokozatos haladást mu
tatnak : de valamennyinek közös jellemző hibája a merő mecha- 
nismus.

Fiókos szekrényhez hasonlít az ilyen tankönyv. Minden 
fiókja — vagyis leczkéje : egy kis szótárczát, paradigmát, egy pár 
szabályt, egy-két tuczat franczia és körülbelül ugyanannyi fran- 
cziára fordítandó német vagy magyar mondatot tartalmaz.*

Nem nyelvet, hanem nyelvtant tanít és minden leczke a 
psychologiának háromszoros megsértését involválja :

1. Mily visszásság a paradigmák, a szavak a szabályok elő
zetes — t. i. a szemléltető szöveg előtt — való betanulása.**

2. Mily lélektani képtelenség nyelvet nem összefüggő olvas
mányok, hanem tarka-barka, összefüggésnélküli mondatok és 
mondattöredékek alapján tanítani.

Az igaz, hogy egy Mager vagy Ploetz-féle leczke szellemes 
találékonyság dolgában ritkítja párját : szó van abban ugyszól-

kleiden : das sind leere Worte, wodurch niemand überzeugt werden wird, 
der die weit grösseren bildenden Kräfte anderer Beschäftigungen kennt 
und der die Welt m it offenen Augen ansiebt worin nicht wenige und nicht 
unbedeutende Menschen leben, die ihre geistige Existenz keiner lateinischen 
Schule verdanken». Bierbaumnál az 55. lapon.

* Pl. Plcetz, Mager stb.
** E hibában még a Noel-Bartos-Chováncsák-féle nyelvtan is leledzik..



van mindenről, a mi égen, földön és föld alatt volt, van és lesz. 
Szó van ott : az erkölcsökről, a Bourbonokról, Nagy Károlyról, 
Hannibálról, Caesarról, a barátságról, a fogadalmakról, a semmit
tevésről, a szenvedélyekről, az emberi értelem isteni szikrájáról, 
Columbus éles eszéről és rettenthetlenségéről, a szövetségesekről 
és I. Napóleonról — és végül mintegy gúnyképpen ott áll :

■Гai tout entendu, mais je n’ai rien compris.*
=  Mindent hallottam, de semmitsem értettem.
Es így sóhajthatott már nem egy tanuló, miután e gallima- 

thiason keresztül rágódott volt.»**
Ha valahol, akkor leginkább az összefüggés nélküli monda

tokat tartalmazó tankönyvekben jutott érvényre a varietas delec- 
tat elve. Es mindezeket az együgyű mondatocskákat nem is 
tréfából, hanem tanárnak és tanulónak komoly iskolai munkául 
írták és írják a mai napig.***

Természetes, hogy ily tanmenet — e mondatról-mondatra, 
az egyik gondolatból a másik gondolatba való ugrándozás — 
sem gondolkodásra, sem komolyságra, hanem egyenesen szórako
zottságra, vidgo szellemtelen mechanismusra vezethet.

3. Hozzájárul még az anyanyelvből az idegen nyelvre való 
fordítás.

Ne ámítsuk magunkat, ily fordítások alapján még soha 
senkisem tanult meg idegen nyelvet.

Az idegen nyelvtanítás első és főfeladata a nyelvérzés fej
lesztése és ápolása, és itt födolog a viva vox, az összefüggő beszéd 
és olvasmány.

Most a tanuló — alighogy kapott egy-két morzsát az idegen 
nyelvből — már is alkotásra, az idegen nyelvnek az anyanyelvböl 
való konstruálására szoríttatik. Nem fordítás az, hanem csak ide
gen szavakkal és alakokkal való haszontalan operáczió, melynek 
kétszeresen is káros a hatása :

a) lehetetlenné teszi az értelmes és kellő hangsúlyozással 
járó olvasás és előadás elsajátítását, a mennyiben a tanuló az

* Helyesebben : mais je rien ai rim  compris.
** L. a 43. leczkét Ploetz-nek : Schulgrammatik der Französischen. 

Sprache czimű müvében (24. Anil. Berlin, Herbig 1876. és Bierbaum 
75. lapját).

*** V. ö. Günther értekezését, mely a Jahrb. f. trixs. Paedot/ik ХП1. évf.- 
ban, 1881-ben megjelent.

AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERÉRŐL. 279
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egymáshoz simulni kívánkozó fmnczia szavakat szétszaggatja, a 
mint szórul-szóra döczögve halad végig a magyar mondaton.

b) mert systematikusan elöli a tanulóban az idegen nyelv 
iránt fakadó nyelvérzéket és még anyanyelv iránti érzékét is meg
mételyezi : már maga a fordításra præparâlt anyanyelvi szöveg, de 
még inkább az ennek alapján készült idegen nyelvi fordítás való
ságos barbarismus.

Véleményem szerint az idegen nyelvek tanításánál még az 
anyanyelvre való fordítást is csak szükség esetén a megértés kedvé
ért és a félreértés kikerülése végett kellene alkalmazni : mert ama 
sokat hangoztatott állítást, mintha valamely idegen nyelv az 
anyanyelvvel való folytonos összeliasonlítgatás által volna elsajátít
ható : egyenesen psychologist képtelenségnek tartom.

Természetes, hogy a nyelvtanítás ily módszerek mellett, 
melyekben sem az összefüggő olvasmány, sem a viva vox, sem a 
gyermek természetadta utánzó képessége nem érvényesül : csak 
gyászos, siralmas eredményekre juthat.

De azért nagy vala az ámítás és önámítás, és még nagyobb 
a reclam és zaj.* Csak így történhetett, hogy ama könyvek egyné- 
melyike két száznál is több kiadást ért és hogy iskoláinkban még 
ma is használatos.**

* *¥
A nyelvtanításnak eredménytelensége, a testi nevelésnek 

elhanyagolása és az az ür, mely a gymnasium s az élet között 
tátongott : mind hangosabb és hangosabb panaszra s fölszólalásra 
adott okot és alkalmat.

A gyakorlati fontosságú modern nyelvek és reális ismeretek, 
a materiális képzés, arealismus helyt és jogot követelt az iskolában 
a  szellemi tehetségeket fejlesztő klasszikus nyelvek, a formális kép
zés, a humanismus mellett.***

* Neue Methode, in sechs Monate eine Sprache lesen, schreiben 
und sprechen zu lernen : Ollendorff.

** Ahn.
*** «Vor hundert Jahren fiel es keinem Menschen ein, Juristen und 

Mediziner zur Erlernung des Griechischen zu nötigen.» Paulsen 64.
«Hoffentlich ist die Zeit nicht mehr fern, wo die Ansicht als 

überwundener Standpunkt gilt, dass ein junger Mann 3000 Stunden beim 
lateinischen Unterricht und 1600 beim griechischen abgesessen haben muss, 
um würdig befunden zu werden, zur Universität zu ziehen». Kühn Uber- 
bürdung.
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Beköszöntött a reformok korszaka : megteremtette a reál
iskolát és megindult a modern nyelvtanítás reformja.

A Lehmann testvérek direkt szemléleten alapuló nyelvtaní
tási módszere, és Toussaint-Langenscheidt összefüggő olvasmá
nyon haladó tanmenete új életre ébreszté az eltemetett régi 
módszert és lelkes barátokat teremtett neki.

Toussaint-Langenscheidt interlinearis fordításával még Ha- 
milton-Jacotot-nak, pbonetikus irású szövegével már a legújabb 
reformereknek alapján áll; interlinearis fordítása még a múltra, 
pbonetikus irású szövege már a jövőbe tekint.

A hetvenes években a latin nyelvtanítás reformja is meg
indult.

Perthes Hermann, megértve a modern idők követelményeit, 
a latin nyelvtanítás módszerének javításával egyúttal a latin tan
órák számának leszállítását is javaslatba hozza. Elvei egészben 
véve megegyeznek a reformerek elveivel : hangsúlyozza a gram
matika induktiv tanítását, a gyermek utánzó képességének fölhasz
nálását és az összefüggő olvasmány fontosságát : de maga mégis 
csak összefüggés nélküli mondatokból indul ki.

És itt meg kell emlékeznem a budapesti gyakorló gymna
sium-nak a nyelvtanítás körül szerzett elévülhetetlen érdemeiről. 
Önérzettel teszem, mert személyes tapasztalásból mondhatom, 
hogy ez intézetben a nyelvtanítás helyes elvei már gyakorlati al
kalmazásban valának : midőn a klasszikus nyelveket Ausztriában, 
Német- és Francziaországban legtöbb és hazánknak úgyszólván 
összes intézeteiben a hírhedt összefüggés nélküli mondatok alap
ján tanították. Magam is itt ismerkedtem meg a nyelvtanításnak 
e természetszerű módjával : láttam a tanítás érdekes menetét, 
az elért sikert s mint sok más, magam is a reform lelkes hive 
lettem.*

*  *
*

A modern nyelvtanítás reformja újabb lökést kapott, hatá
rozottabb irányt nyert 1882-ban:

Fricke ajánlja a közvetetten direkt módszert ;

* A gyakorló gymnasivunnak nyelvtanítási elvei s módszere az 1880. 
kiadott gymnasiumi utasításokban lift kifejezést nyertek : eliliez képest az 
1886-ban kiadott reáliskolai utasítások, főleg a franczia nyelvre vonatkozó 
rész, határozott visszaesést jelentenek.
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Sweet a phonetikus írásit szöveget, és Vietor hatalmas 
szava fölrázza a szunnyadókat.*

Szavuk nem hangzott el a pusztában : viszhangot keltett 
egész Európában s mindenütt termékeny talajra talált.

Egész irodalom támadt a kérdés tisztázására, egyesületek 
alakultak az eszme szolgálatára és a gyakorlati tanférfiak és a 
tanügyi hatóságok mind inkább ez elvek alkalmazása mellett 
nyilatkoznak.**

A reformerek elméleti és gyakorlatai iratainak reám tett 
hatása ki fog tűnni a következő részből, mely a reform-elvek 
gyakorlati alkalmazásáról, az ú. n. méthode maternelle-ről szól.

* Frícke, Friedr. Willi. : Erziehunys- u. Unterrichtslehre. 1882.
Sweet, Henry : The Practical Study of Lanyuaye. Transactions о 

the Philological Society for 1882—1884 ; Spelling Reform and the Practical 
Study of Lanyuaye. London, Hilton & C., 1885; — Elementarhuch dem 
gesprochenen Enylisch. Grammatik, Texte und Glossar. 2. Aufl. 1886. Leipzig.

Victor : Per Sprachunterricht mues umkehren ! von Quousque tandem. 
Heilhronn, 1882.

** A Paedayoyisches Archiv czínm folyóirat 1891. évf. 7. sz. a 480. la
pon 300-га, teszi ez értekezések és röpiratok számát.

Stockholmban, 1886-ban alakult a Quousque tandem egyesület, és 
Párisban ugyanakkor az Association phonétique des professeurs de langues 
vivantes, mely utóbbinak hazánkban is vannak tagjai.

Az 1884. évi dessaui philologiai gyűlés óta, a német philologusok és 
az u. n. igazgató konferencziák ismételten a reform mellett nyilatkoztak.

Ismeretes az osztrák közoktatásügyi miniszternek 1890 okt. 20-án 
kiadott s az Írásbeli gyakorlatokra vonatkozó rendelete (Zeitschrift f. d. 
Realschulwesen 1891. XVI. évf. 1. f.), nevezetes az 1890-ben (decz. 4—17-ig) 
Berlinben tartott u. n. császári konferencziák következő határozata : «Im 
übrigen wurde der Vortheil der sogenannten «neueren Methode» wiederholt 
anerkannt und beschlussweise ausgesprochen : dass dem Schulunterricht in 
den lebenden fremden Sprachen die Aufgabe zu stellen sei, zum freien münd
lichen und schriftlichen Gebrauche derselben anzuleiten«. Verhandlungen über 
Fragen des höheren Unterrichts. Berlin, Hertz, 1891 : XI. kérdés 6. pont; 
V. ö. még az V. kérdés a) és a XIV. kérdés 4. és 6. pontját.



A Z ID E G E N  N Y E L V  T A N ÍT Á SÁ N A K  M Ó D S Z E R É R Ő L . 2 8 3

П.

A méthode maternelle.

A méthode maternelle lelke a tanár, éltető eleme a viva vox, 
czélja első sorban az élő beszéd, a köznapi társalgás — nem pedig 
az írott, a holt vagy legalább többé-kevésbbé archaikus irodalmi 
nyelv közvetítése.

Az iskolában vagyunk. Kezdődik az első franczia tanóra.
A tanár (zárt könyvek mellett) megnevezi az iskolában lévő 

tárgyakat (bútorokat és taneszközöket), de csak egy-kettőt egy
szerre. A jelentkező tanulók utána mondják. Azután ismét mond 
egyet-kettőt hozzá, és ismételten elmondatja a tanulókkal. így 
folytatja, míg végre a tanulók zöme az egész pensumot helyesen 
és értelmesen nem tudja.

(Ez alkalommal még anyanyelvre való fordításra sem volt 
szükség : a tanítás direkt szemlélet alapján történhetett.)

Ekkor aztán fölnyittatja az olvasókönyveket és elolvassa az 
első olvasmányt eleinte maga, egyszer-kétszer, szépen értelmesen 
és mind folyékonyabban.

Azután a tanulókra kerül a sor.
Csak látni kell azokat a derült képű, élénk szemű gyermek- 

arczokat! Csupa fül mind. Lesve-lesik a tanár ajkairól folyó idegen 
hangokat s legnagyobb gyönyörüségök telik a korrekt utánzásban. 
Az élő szó magával ragadja a gyermeket s természetadta hatalmas 
utánzó és emlékező képessége később viszonyba hozza a megtanu
landó nyelvvel. Ez fokozza a munkakedvet : és a munkakedv a siker 
első föltétele.

Igenis, az első óra döntő befolyással van az egész évfolyamra,, 
sokszor az összes évfolyamokra.

Ha a tanulót olvasási szabályokkal, egy csomó szemen szedett, 
minden logikai kapcsot nélkülöző, ű. n. mintaszóval, heterogén 
mondatocskákkal, grammatikai fejtegetésekkel traktáljuk,ne csodál
kozzunk, ha belecsömörűl, ha a nyelvtanulás, melyhez, mint min
den gyermek természetes hajlammal viselkedik : azontúl valóságos 
gyötrelmévé válik.

A kezdő nyelvtanulásnak közvetetten utánzáson és nem 
tudatos reflexión kell alapulnia.
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A második tanórában tehát nem a grammatikára, hanem az 
olvasmánynak kérdésekben és feleletekben való földolgozására 
kerül a sor.

A tanár, teszem, kérdi :
Où est le tableau noir ?
Mire a tanuló ezt feleli :
Le tableau noir est dans la classe.

És így tovább minden iskolai tárgyról.
Azután egyik-másik ügyesei)!) tanuló mond ily kérdéseket az 

osztályhoz, míg végre minden egyes tanuló tud ily kérdést és fele
letet mondani.

Ily eljárás mellett a tanuló annyiszor hallja és ismétli a tan
anyagot, hogy az maradandólag vésődik be emlékezetébe, elany- 
nyira, hogy bármikor is rendelkezésére fog állani.

Házi feladatul 5 vagy 10 ily kérdés és felelet írandó.
*  *

*

De a franczia írás és kiejtés között oly nagy az eltérés, hogy 
a  reformerek a kezdőnek a franczia szöveget nem a szokásos he
lyesírásban, hanem egyszerű phonetikus írásban adják kezébe. Ez 
által a tanuló figyelmét első sorban a hangra, a helyes kiejtésre 
irányítják, és nem kell— úgy mint most — az olvasás és helyesírás 
nehézségeivel egyszerre megküzdenie.

Eddigelé a reform eme követelménye nagy ellenszenvvel 
találkozott.

1. Azok, a kik az orthographiât, a műveltség próbakövének 
tartják — és nem a nyelv divatszerű ruhájának, helyesebben álru
hájának — fennen hirdetik, hogy a phonetikus írású szöveg hasz
nálata zavarólag hat az orthographia elsajátítására. Azzal azonban 
nem törődnek, hogy a franczia és angol nyelvnek divatos helyes
írása legyőzhetetlen akadályokat gördít a helyes kiejtés elsajátítása 
elé. Kérdés, vájjon a helyes kiejtés vág}’ a helyesírás-e a nyelvtaní
tás első és főfeladata?

De különben a baj nem is ölthet komolyabb jelleget :
a) ha a phonetikus szöveg csupán szóbeli gyakorlatok alap

jául szolgál, s ha az írásbeli gyakorlatok csak akkor kezdődnek, a 
mikor a tanítás a szokásos helyesírású szövegre tért át ;

b) ha a phonetikus szöveg külön füzetben, az olvasókönyvtől 
függetlenül adatik ki és használtatik : mi a kétféle írásnak össze- 
hasonlítgatásától megóvná a tanulót.



3. Némelyek túlterhelést látnak a phonetikus szöveg haszná
latában, azt mondván, hogy a tanuló egy helyett kétféle írást kény
telen megtanulni. Természetes, hogy ez az ellenvetés is oly emberek
től ered, a kik magok phonetikus írással soha próbát nem tettek, 
állításuk tehát merő föltevésen alapszik.

Vájjon túlterhelés-e, az ha a kezdő, teszem a zárt é hangra 
egy jegyet tanul, egy ama sokféle betűcsoport helyett (et, -ez, -1er, 
fa i, -ai, sais...), melyeknek egynémelyike még más olvasást is 
megenged (pl. az -«is, -ez . . .)?

Vájjon lehet-e túlterhelésnek deklarálni azt a segítő eszközt, 
mely a tanulót az első órától fogva helyes, értelmes olvasásra képe
síti? mely lehetővé teszi, hogy a kezdő az iskolában hallottakat 
otthon újra és kellőképpen föleleveníthesse és ismételhesse, — s 
mely megóvja attól, hogy hamis Írott kép alapján hamis kiejtést 
sajátítson el? Pedig kiki tudja, hogy a hamis kiejtés kiirtásához vas 
akarat s rendíthetetlen kitartás kell tanár és tanuló részéről egyaránt.

Mindezek megszívelendő okok. Hozzátehetjük még azt is, 
hogy a phonetikus szöveg használata a tanár munkáját is lényege
sen megkönnyíti, hogy nagy és nehéz tüdőmunkától kíméli meg.

Ha tehát elfogadjuk azt az elvet, hogy élő nyelvek tanításá
ban a hangból, az élő szóból kell kiindulni : ugyan miért riadnánk 
vissza a phonetikus szöveggel teendő kísérlettől ?

Munkamegosztás az, melyet a franczia és angol nyelv tanításá
ban melegen ajánlhatok. És ez eljárás didaktikailag is igazolható :

Mert, míg a szokásos helyesírásit szöveg alapján haladó nyelv- 
tanításnál, a tanuló főfigyelme a hangról az írásra tereltetik, és a 
helyes kiejtés és helyesírás kettős czélja az első órától fogva pár
huzamos szóbeli és írásbeli gyakorlatokat föltételez : addig a pho
netikus szöveg alapján induló nyelvtanítás a tanuló figyelmét, az 
első hónapokban, tisztán a hangra, tehát a lényegre, a helyes kiej
tésre, a beszédre irányítja, — helyesírás elsajátítására czélozó írás
beli gyakorlatok pedig csak később járulnak a szóbeli gyakorlatok
hoz. És ha majd a tanuló— a folytonos beszédgyakorlatok által — 
emlékezetébe vésett olvasmányokat a szokásos helyesírásban meg
látja, és a tanárnak ismételt elolvasása után maga is olvasni pró
bálja: a megfigyelésre újabb tápot és alkalmat nyer.*
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* Köztudomású dolog, hogy a phonetikus írást Toussaint-Langen- 
scheidt is alkalmazza. A különbség abban van, hogy a reform a phoneti-
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A méthode maternelle az első órától kivánja a szóbeli gya
korlatokat, és megragad minden alkalmat, mely az idegen nyelv 
használatára kínálkozik. A franczia nyelvtanár tehát franczia nyel
ven szólítsa tanítványait, franczia nyelven intse és dicsérje őket. 
E szólások gyakori ismétlése önkéntelen bevésődik emlékezetökbe. 
Ilyeneket a tanuló e korban érdeklődéssel, később mosolylyal 
fogad.*

Az olvasmány megbeszélésekor kezdetben a kérdés ismétlését 
is kívánjuk meg és csak azután a feleletet rá. Ez vezet a tanuló 
figyelmének fegyelmezésére, a kérdés helyes megértésére és kellő 
megoldására. Feleletül csak teljes mondatokat fogadjunk el. A kér
déseknek a Gyakorlókönyvbe való fölvételét szükségesnek tartom, 
hogy a gyengébbek otthon is készülhessenek.

A tanár nem gúnyol, hanem támogat, bátorít; az erősebbeket 
szövetségeseinek fogadja, alkalom-adtán fölhasználja, hogy annál 
nagyobb eredményt érhessen el.

A franczia mondatszerkezet érdekesen s mintegy öntudatla
nul bevésődik a tanuló emlékezetébe, ha a tanár egyes arra alkalmas 
mondatoknál tudatosan eleinte a cselekvés (állítmány) azután a 
cselekvő személy (alany) azután a tárgy s a különféle viszonyok 
(határozók) után kérdezősködik. S a mellett az illető mondat annyi
féle variatióban fordult elő, hogy a tanuló teljes birtokába megy át.

A méthode maternelle, bízva a gyermek finom hallásában 
és beszélő szerveinek hajlékonyságában, nem törődik azokkal 
az urakkal, a kik az idegen nyelven való beszédgyakorlatokat 
megvetőleg parlirozásnak, abnchtolásnak nevezik, s a kik e par- 
lirozást az iskola magasabb nevelő, ethikai czéljaival megegyeztet- 
hetönek nem tartják.

Ezek az urak nem tudják, hogy az ú. n. parlirozás mily inten
siv szellemi működést föltételez. Mert nem csekélység ám az idegen 
nyelven föltett kérdést egyszeri hallásra fölfogni és arra idegen 
nyelven határozott és értelmes feleletet adni a tanulónak, midőn

kus szöveget — egy ideig — a szokásos helyesírás kizárásával kivánja 
használni.

Az Eggenberger-féle könyvkereskedésben megjelent Patterson-Balassa- 
féle Angol nyelvtan és olvasókmyv is használja a phonetikus Írást. Ajánlom 
kartársaim figyelmébe.

* Ilyenek teszem : Asseyez-vous'. Levez-vous! Faites attension! Assez! 
Tres-lnen! Pas mal! Répétez encore une fois! Continuez à lire! stb.
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nemcsak a tartalomra, hanem a szókra és alakokra az időre és módra, 
a szórendre és mondatrendre, s a mellett még a helyes kiejtésre s a 
szóbeli és mondatbeli hangsúlyra is ügyelnie kell. Es mindezeknek 
úgy kell megnyilatkozniok, a mint lelkében, fülében élnek, meg kell 
nyilatkozniok gyors és szakadatlan egymásutánban. Az ily beszéd- 
gyakorlat értelemgyakorlat, és nem puszta mechanikus parkíro
zás; az ilyen parlirozástól ugyancsak nem szükséges óvni isko
láinkat : az ilyen parlirozásra az iskolának okvetetlenül törekednie 
kell, mert élő nyelvet holt nyelv gyanánt —  beszéd nélkül —  tanítani 
nevetséges.*

*  *
*

A  mi az írásbeli gyakorlatokat illeti, az olvasmány a legválto
zatosabb földolgozásra nyújt anyagot és alkalmat. Ilyenek, teszem, 
másolás (tekintettel az eltérő interpunctióra is), különféle nyelv
tani gyakorlatok, teljes mondatokban való ragozás, egyszerű mon
datok szerkesztése bizonyos grammatikai szempontból, mondatok 
írása bizonyos tárgyakról, pl. az iskoláról, a házról, a kertről.

Fontosabbak ezeknél azok, melyek a nyelvanyagnak alkalmas 
módon való ismétléséről, új szempontokból való csoportosításáról 
is gondoskodnak. Ilyenek az olvasmányok legkülönfélébb átalakí
tásai : Vilmos helyett szerepelhet Vilma, egy személy helyett több, 
első személy helyett második vagy harmadik, jelen idő helyett múlt 
vagy jövő, activum helyett passivum, és viszont. És mindezek a 
nyelvtanítás kezdő fokán eszközölhetők : ennyi változatosság mel
lett unalomról szó sem lehet.

A tanuló itt nem fordít, hanem átalakít ; a legkülönfélébb 
grammatikai alakok és törvények megfigyelése és alkalmazása 
mellett, idegen nyelvben idegen nyelven operál : mi nyelvérzéké
nek fejlesztésére lényeges befolyással van. Az idiomatikus kifejezé
sek, fordulatok mintegy öntudatlan vésődnek emlékezetébe : pedig 
az idegen nyelv szelleme tulajdonképen ezekben nyilatkozik meg, 
az idegen nép gondolkodása, eszejárása igazán ezekben tükröződik 
vissza.

A méthode maternelle tehát már a kezdő fokon mintegy 
in nuce mind azon czélok elérésére törekszik, melyeket a nyelv- 
tanítás eléje tűzött.

De az írásbeli gyakorlatokra vonatkozólag meg kell még

* V. ö. Bierbaum 62.
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jegyeznünk, hogy a tanárnak — ha valahol — úgy itt kell meg
fontolnia quid valeant humeri : mert nem a hibák javítása, hanem 
a hibák kerülése a fő. Iskolai írásbeli gyakorlatul tehát csak olyat 
kell föladni, a mit szóbelileg annyira előkészítettünk, hogy a tanu
lók nagy része egészen hibátlanul képes megírni. A munka sikere 
önbizodalmat gerjeszt; de leverőleg hat a gyermekre, koczkáztatja 
a tanítás sikerét, ha a tanuló minden igyekezete s jóakarata mellett 
sem képes kielégítő dolgozatot készíteni.

* *
Ha már most a mondottak után az olvasókönyvre térünk, 

mely a nyelvtanítás alapja, középpontja, főforrása, — eleve is el
képzelhetjük, hogy annak mi mindenféle kellékkel kell bírnia. Nem 
indulhat ki egy csomó adomából, hogy Eacine Athalie-jával vég
ződjék.*

A reform kívánta, követelte olvasókönyvnek tervszerű, har
monikus egésznek kell lennie. Tartalma érdekes, változatos nevelő 
hatású legyen, de ne moralizáló.

Tekintettel kell lennie a gyermek természetére, korára, nemére. 
A nyelvanyagot tehát első sorban a tanuló életéből, az iskolai 
tapasztalásból, a családi körből, a közvetetten szemléletből kell 
merítenie.** Kell, hogy a tanuló mind azt, a mit hall, beszél, olvas 
és ír, maga is átélte, átérezte legyen. — Sőt Kühn-nel együtt azt 
tartom, hogy az olvasókönyv tartalma részben a tanuló kora alatt 
is maradhat. És ez máskép nem is lehet : az iskola bútorait, a na
pok, hónapok neveit valamikor csak meg kell tanulni ; legjobb 
alkalom van erre a kezdő fokon : az a körülmény, hogy az ismert 
anyag idegen jelmezben jelenik meg akkor még elég inger; később 
a tanulók mosolygással fogadnák ezt a köznapi nyelvanyagot.

A költészetnek, különösen a kezdő fokon, jókora tért kell 
engedni ; a prózai nyelvanyag ugyanis gyakorlatibb s így némileg 
szárazabb voltánál fogva a szívet-lelket nemesítő költészetre való
ban rá is szorul.

Az olvasókönyv nyelve egyszerű könnyű és franczia zamatéi 
legyen.

* Ploetz : Lectures choisies. Berlin. Herbig.
** Az olvasókönyv második része a franczia nép földjét, történetét, 

életét, erkölcseit, szokásait, szellemi törekvéseit ismertető olvasmányokat 
tartalmazna. — A harmadik irodalom-történeti olvasókönyv volna, főtekin
tettel a tudomány-szakokra, a reáliákra.



Az olvasmány alkalmas legyen a különféle szóbeli és írásbeli 
gyakorlatokra, és az olvasmányok egymásutánja alkalmazkodjék 
az alaktannak és mondattannak előre megállapított methodikai 
menetéhez. Mert hogy a grammatika szemléltető oktatás lehessen, 
szükséges, hogy az olvasmány a megfelelő grammatikai szemléletet
bőségesen nyújtsa. És ebben áll a szerkesztés egyik főnehézsége.

* **
Szólanom kell még a szókönyvecskéről, a grammatikáról.
A ki tapasztalja, hogy a szótanulásnál a loci memoriales mily 

jó szolgálatokat tesznek, a ki tudja, hogy a tanulók írott szófüzetei 
csak ügy hemzsegnek a hibáktól, hogy e hibák a gyakori ismétlés 
útján a tanuló emlékezetébe is bevésődnek és hogy az írásbeli gya
korlatokba is átmennek : az, velem együtt, a nyomatott szóköny
vecskének barátja leszen.

A szókönyvecskében, mely az olvasmányok fonalán halad, a 
kezdő fokon is etymologia elve érvényesüljön, annyiban, hogy 
az új szavak mellé a már előbb tanult rokonszármazású szók újó
lag fölvétessenek. Ily módon gondoskodva lesz a szók ismétléséről, 
és a tanuló a szóképzés műhelyébe is vet egy-egy pillantást.

A mi a szókönyvecske külső kiállítását illeti, kívánatos, hogy 
külön füzetben adassék a tanuló kezébe s hogy berendezése olyan 
legyen, hogy a tanuló tetszése szerint eltakarhassa majd az egyik, 
majd a másik szóoszlopot.

* **
A grammatikát megfigyelés alapján, mintegy szemléltető 

líton kell tanítani.* Végzetes tévedés volna azonban egy olvasmá
nyon sok mindenfélét tanítani akarni s egy-egy jelenségből mind
járt a szabályra következtetni : a tanulónak a szemlélet oly bőségét 
kell nyújtanunk, hogy az elvont grammatikai szabály mintegy 
magától kiemelkedjék, szembeszökő legyen.

Az első években minél több nyelvanyagot és minél kevesebb 
grammatikát kell nyújtanunk, s a grammatikai anyagot általában 
a lehetőségig meg kell szorítanunk. A subtilitásokat, a raritásokat 
és kivételeket a szótárra, az olvasmányra kell bíznunk. És hogy a 
memoria localis a grammatikai tanulásnál is érvényesülhessen,

«Ce n'est pas par la règle qu'il fau t commercer, c’est par l'exemple» 
(Condillac) «Le devoir d'un bon maître est moins d'instruire que de conduire; 
il ne doit pas donner des préceptes, il doit les faire trouver» (J.—J. Rousseau).

Magyar Pædagogia, I, 5. 19
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szükségesnek tartom, liogy a tanulót az összes évfolyamokon végig 
mindig egy és ugyanazon grammatika kisérje ; ebben aztán ugyan
csak otthonos leszen, és a szükségesek fölkeresése csekély fárad
ságába s kevés idejébe fog kerülni.

A grammatika már magában véve száraz tudomány; tegyük 
lehetőleg érdekessé, még ha ily módon egy kis nyelvtudomány 
csúsznék is bele. Bátran hivatkozhatunk, hasonló anyenyelvi jelen
ségekre (pl. szalma =  szauma — szóma, alma =  aima  =  óma) 
s mért nem tehetnénk ily forma összevetéseket : Scinde, schola =  
iskola =  école stb.

Egy kis nyelvtudomány nem lehet baj, de határozottan ká
ros olyasmit tanítani, a mi sem tudományosan, sem pædagogiailag 
nem igazolható. Ilyenek, teszem, az időknek a négy, illetve öt 
alapformából való származtatása, ilyen a tőhöz tartozó -e-nek 
személyi-ágként való szerepeltetése, -e, -es, -e, ilyen a főnevek 
ragozása az ú. n. article partitif és sok más.

A mi a grammatika nyelvét illeti, e tekintetben eltérők a 
nézetek. A porosz tanterv határozottan német nyelvű franczia 
grammatikát kíván. A reformerek s magam is azt tartom, hogy a 
fentjelzett tanmenet mellett, a legszükségesebbre szorítkozó gram
matikai elméletet franczia nyelven lehet, de kell is tanítani.

Ö sszefoglalás.

1. A modern nyelvek első sorban gyakorlati szempontból 
tanítandók, mert non scholae séd vitae discimus.

2. Tanmódszerűl az ú. n. méthode maternelle, vagyis az ana- 
lytikus — direkt — módszer ajánlatos.

3. Taneszközül szolgáljon az olvasókönyv, a vele szerves ösz- 
szefüggésben álló gyakorlókönyv és szókönyv, valamint egy csak a 
legszükségesebbre szorítkozó nyelvtan*

4. A phonetikus szöveggel való kísérletezés kívánatos.**
5. Az összefüggésnélküli mondat- és gondolattöredékeket tar

talmazó tankönyvek mellőzendők.

* A fölolvasónak a méthode maternelle szerint kezdők számára ké
szült ilyen Franczia tankönyve legközelebb meg fog jelenni az Eggenberger- 
féle könyvkereskedésben. U. o. jelenik meg a felolvasónak rövid, körülbelül 
100 oldalra terjedő Táblázatos Franczia Nyelvtana is.

** A felolvasó Franczia tankönyvének első része phonetikus Írásban is 
fog megjelenni külön füzetben — melléklet gyanánt.
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6. Az idegen nyelvre való fordítási gyakorlatok teljesen ki- 
zárandók és a modern nyelvek tanításában az anyanyelvre való 
fordítások is megszorítandók.

7. A helyes kiejtésre, az értelmes olvasásra és előadásra az 
egész tanfolyamon végig fősuly fektetendő.*

Budapest. Theisz Gy u la .

A LEÁNYOK IRODALMI TANÍTÁSÁRÓL.

Azt hiszem, nincs egész oktatásügyünkben gyorsabb és ala
posabb orvoslást igénylő kérdés, mint általában az irodalom taní
tásának kéi-dése. Ez van nálunk leginkább elhanyagolva, vagyis 
jobban mondva egészen tévútra terelve, a lelki képzés legnagyobb, 
helyrehozhatatlan kárára.

Közvetetlen tapasztalataim alapján ítélhetek e kérdésben, 
mivel két országban, Franczia- és Magyarországon foglalkoztam 
tüzetesebben a tanügygyel, hallgattam mások tanítását s tanítot
tam nyilvánosan magam is ; nyolcz éven át Francziaországban, a 
hol nevekedtem is, aztán tizenöt évig Magyarországon. Hangoztat

* Jelen dolgozatom megírásánál a fent idézetteken kívül még a követ
kező munkákat használtam:

Bierhaum : Die analytisch-direkte Methode des neusprachlichen Un
terrichts. Cassel. Kay. 1887.

Franke : Die praktische Spracherlernung. Heilbronn. Henuinger. 1884.
Schröer: Wissenschaft u. Schule in ihrem Verhältnisse zur prakti

schen Spracherlernung. Leipzig. Weigel, 1887.
Kühn: Der französische Anfangsunterricht. Bielfeld u. Leipzig, 1887.
Kühn : Zur Methode des französischen Unterrichts. U. o.
Walter: Der französische Klassenunterricht. I. Unterstufe. Marburg,1888.
Ohlert: Die fremdsprachliche Beformbewegung (mit besonderer Be

rücksichtigung des französischen). Königsberg, 1886.
Münch : Zur Förderung des französischen Unterrichtes. Heilbronn. 

Henninger, 1883.
Weitzenböck : Zur Keform des Sprachunterrichtes. Wien. Groeser, 1888.
Wen<It : Encyklopædie des französischen Unterrichts. Hannover, 1888.
Perthes : Zur Beform des lateinischen Unterrichts. Berlin, 1886. 1—4.

füzet.
Pauhen : Das Bealgymnasium und die humanistische Bildung. Ber

lin, 1889.
Petz Gedeon : Az idegén nyelvek tanításának módszeréről. Programm- 

értekezés.
19*
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ják ugyan nálunk, hogy a tanításban : «az ész fejlesztésére, a szív éi> 
jellem képzésére is súlyt kell helyezni». De ezt csak hangoztatják, 
tenni — tisztelet a kivételeknek — nem teszik. Francziaországban 
megfordítva áll a dolog, nem hangoztatják annyit, de sokkal 
inkább teszik. Mert mi által lehet leginkább a képzelem-, szív-, 
jellemképzést előmozdítni a tanításnál ? — A történelem és iroda
lom helyes tanítása által.

És most, engedje meg nekem a szives olvasó, hogy elmond
jam röviden, mikép tanítják nálunk általában és mikép tanítják 
általában Francziaországban az irodalmat, mert én most csak az. 
irodalom kérdésére akarok szorítkozni.

Nálunk irodalom-tanítás ürügye alatt először is nyelvtant 
tanítnak, helyesírást, a mi szükséges, szó sincs róla, de a- képze
lem-, s z í v - ,  jellem fejlesztésére semmi, legkisebb befolyása sincs. 
Már pedig a gyermeknél legalább is a képzelem fejlődik, ezt kell 
táplálni, helyes irányba terelni, ha a gyermek érdeklődését meg akar
juk nyerni. Most, az igaz, felhagytak avval a képtelen aberratióval, 
hogy elmélettel nyaggassák a gyermeket első lépéseinél a szellemi 
világ küszöbén, azaz nem kezdik hátulról a tanítást, a nyelv bölcsé- 
szetével ; a kis gyermek oktatásánál, ki még csak úgy beszél, mint- 
a hogy a madár énekel, elhagyják most a száraz, elvont elméletet.. 
De bizony gyakorlatilag is rendkívül emészthetetlen a nyelvtan 
egymagában, valamint a helyesírás; mind ez túlságos száraz a 
gyermek benső világa első megalkotására és így czéltalan. Bizo
nyítja ezt az a tapasztalat, hogy a lelkiismeretesebb tanítás mellett 
sem tanulja meg a növendék nálunk sem a nyelvtant, sem a. 
helyesírást, és a negyedik sőt a hatodik elemi osztályból kilépve, 
sem tud hibátlanul írni magyarul, holott a magyar helyesírás 
gyermekjáték például a franczia helyesíráshoz képest, a mely még, 
a francziának is rendkívül nehéz.

Budapesten magánintézetemben, Kolozsvárt a felsőbb leány
iskolában akárhány elemi oskolát végzett növendéket kaptam 
kezem alá, kik semmikép sem tudtak anyanyelvükön helyesen írni.

Már pedig minden érdeklődő végig lapozgathatta az 1889-ki 
világkiállításon Párisban, az elemi iskolákból, előleges jelentés nél
kül, elszedett irkákat, alig lehetett azokban helyesírási hibát találni. 
Nem csak orthographia tekintetéből, hanem az irályra nézve is 
egész helyesen, művészi érzékkel voltak e fogalmazások írva. Bá
mulatba ejthettek bárkit is. Pedig iskolai dolgozatok voltak, a.
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magok eredeti alakjokban. A törvény egyenesen megtiltja a tisztá
zást ezen iskolákban.

A ritka elöhaladás onnan ered, bogy a franczia növendéket 
nem nyaggatják száraz nyelvtannal és helyesírással, sem elmélet
ben, sem gyakorlatban. Minthogy a képzelem által lehet a gyer
mek szivéig, értelméig jutni, épen a képzelemhez fordulnak. Alig 
tud becsületesen olvasni, megértve annak értelmét, a mit felolva
sott, felhasználják épen azt az erőt, a mely magától kínálkozik a 
növendékben és képzelmének nyújtva táplálékot, kötik le ügyei
mét és ebben valódi mesterek, művészek.

Kérdik például tőle : szereti-e az ő értelméhez mért mesét 
vagy elbeszélést, melyet hangosan elolvasott és miért szereti? vagy 
miért nem szereti ? Ez már aztán érdekli a gyermeket, gondolkozó
tehetsége, Ízlése, képzelme, szíve, minden föl van nála ébresztve, 
megtanul számot adni maga magának saját benyomásairól, emlé
kező tehetsége pihen, vagy egészen szabadon működik közre. 
Az ily előadást szereti aztán igazán a gyermek, a hol ő nemcsak 
passiv, hanem activ szerepet játszik. Művészi érzéket is nyer, és 
még a helyesírást is hamarább megtanulja. Ha érdekes olvasás 
közben háromszor-négyszer vagy mondjuk huszszor-harininczszor 
látja nyomtatva a mellett szót, jobban megragad emlékébe, hogy azt 
két l~e 1 és két f-vel kell írni, mintha azt neki tízszer papolják nagy 
laposan és unalmasan, s az egyik fülén behatol ez az igazság a má
sikon pedig kirepül, mert ez épen nem érdekelheti.

Végre tegyük fel, hogy bevégezte nagy keservesen a nyelv
tani és helyesírási cursusokat. Következik az irály-, költészettan és 
irodalom. Kissé későn ; de talán most fognak végre a növendék 
leikéhez, szivéhez, képzelméhez, sőt jelleméhez szólni? Hadd 
lássuk :

«A lelki tehetségek minden embernél más-más arányban 
vannak elosztva. A velünk született s megszerzett benyomások 
különfélesége alkotja az ember egyéni felfogását. Az egyéni fel
fogás más-más gondolatokat kelt az emberben, ennélfogva más
féleképen juttatja azokat kifejezésre is. Azt a sajátos módot, rnely- 
lyel az ember egyéni felfogását annak czéljálioz képest kifejezésre 
juttatja, irálynak nevezik az így előállott müvet pedig irásmü- 
nek» stb. (Dr. Szántó Kálmán Irály és Költészettana polgári és 
felsőbb leányiskolák használatára.)

Hogy el lehet ragadtatva egy 1-2 éves leányka ezen szívemelő
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szellemes magyarázatok hallatára, fökép ha addig csak «kicsi 
bárány», «kicsi baba», «kicsi felhő» mesterkélt és émelygős úgy
nevezett gyermek- és leányirodalomból merített szellemi táplálé
kot vagy pedig rossz regényeket nyelt le titokban, édes apja poli
tikai lapjából vagy édes anyja olvasmányaiból. Most egyszerre 
megtanulja az irály tulajdonságait, az értelmes irány sajátságait 
stb. stb., midőn még azt se tudja jóformán, mi az irály? Mindig 
definitiókkal kezdeni, oly tárgyak deíinitiójával, melyeknek létezé
sét még nem is sejtik ! Mily bűn a lélek-fejlesztés művészetében !

Aztán jön a verstan. Nemzeti versformák : «A két-méretü 
sorok közt leggyakrabban előfordulnak : az ősi nyolczas, mely 
4-4 ütemből áll, például

Emlékezzünk | régiekről 
Az Szittyából I kijöttekről.

Aztán az ősi hatos, mely feloszlik rendesen 4—-2-re, néha3—3-ra.» 
(A fentebbi.)

Ez is mennyire érdekelheti a gyermeki kedélyt és mily hasz
nos a szép érzetének helyes fejlesztésére !

De mind ez még semmi, most jön a java: Halljuk csak a 
szorosan vett irodalom tanításánál :

«A határozatlanság a magyarban többek közt az által támad 
gyakran, hogy a birtokos-jelző rendesen épen úgy viszonyrag nél
kül áll, mint az alany, s így néha- valamely szó ennek is, annak is 
vehető ; továbbá, hogy tulajdonító ragot vonzó személytelen igék 
gyakran oly igékkel jönnek összeköttetésbe, melyek szintén tulaj
donító rágós kiegészítőt kívánnak magok mellé, s ez által könnyen 
kétség támadhat a felől, a tulajdonítóragos névszó melyik igéhez 
tartozik. » (Torkos László : Magyar nyelv és irodalom a felsőbb leány
iskolák magasabb osztályai számára.)

S ez mind így megy, mintha a legszárazabb vegytant taníta
nák, még pedig érdekes kísérletek nélkül ! S a vegytan legalább 
reális tudomány, mely a természet valódi törvényeit keresi, míg az 
ilyenféle irodalom az utólagos conventiók nehézkes vizsgálata, 
azaz massiv kőből készült mindent agyonnyomó kupola, oly házra, 
melynek fedele még nincs sehol, sőt melynek még alapköve sincs 
becsületesen lerakva.

Mert nem ám az a müveit ember, a ki tudja a definitióját pl. 
a világosságnak, hanem az, a ki világos módon ír; nem az, a ki
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el tudja mondani mi a fenséges, hanem a ki megérzi.*) Szóval 
mind ennek a vérben kellene lennie a növendéknél, nem pedig az 
emlékezőtehetségben. A dolgot magát kell gyakorlatilag elsajá- 
titni, nem pedig az elmélet bölcsészeti kivonatát minél bonyoló- 
dottabb stílusban elpapolni, és elmagoltatai, hogy nyoma se ma
radjon, a határtalan unalom emlékét kivéve.

Francziaországban nem is tanítják a középoktatásnál az írás
művek nemeit, a mi mind kupola a fel nem épült házra ; egy párisi 
leánylyceumi növendék nem tudja leperegetni, hogy : «hány főcso
portra osztják az írásműveket, melyek erednek a belsőbb és 
melyek a szellemi életből?» — hanem ha elolvasnak előtte egy 
lapot, akár melyik íróból, meg fogja tudni ítélni, hogy remekmű-e 
vagy nem és miért? nem emlékezetéből, hanem saját leikéből 
merítve a bizonyítékokat. Mert müvészszé tették, eszéhez, szivé
hez, képzelméhez szóltak.

Az ügyiratokat nem is említem, melyeket nálunk iro
dalom-tanítás ürügye alatt gyakoroltatnak, hisz az is hasznos, 
nem mondom (noha az ily száraz dolgot úgy elfeledi később 
a növendék, mintha soha életében se tanulta volna), de hát a 
harisnyafoltozás is hasznos, csakhogy a kézimunka órájában 
kell tanítni, nem pedig az irodalom tanítása közben.

Az irodalom tanítása csakis arra való, hogy leginkább elő
segítse az egész tanítás valódi teendőjét, a telkeknek szellemi életre 
való ébredését, minden növendéket saját geniusa, egyéni tulaj
donai, saját én-je megteremtését, s az általános műveltség azon 
fokának elérését, mely aztán az egész egyedet átjárja, valóban 
az övé lesz s belőle öntudatlanul is kisugárzik, minden beszédé
ből, minden mozdulatából, minden tettéből, élete minden perczé- 
ben. Ezt szalmacsépléssel soha sem érjük el, ha még oly tudo
mányos műszavakkal mondatjuk is el a sok semmit !

Szerettessük meg a fejlődő lélekkel a szépet, a jót, a nemest, 
hogy legyen elég benső értéke, elég lelki ereje, hogy magának 
megalkossa saját eszményét és a szerint éljen. S ezt az által érhet
jük el, ha müvészszé teszszük, fogékonynyá minden szép, jó, 
nemes, igaz iránt! Ne definiáltassuk tehát vele szárazon, hogy : mi 
a szép, hanem adjunk neki oda olyat, mit maga is szabadon,

*■) Mi azt hiszszük, hogy a tanításnak mind a két czélra törekednie 
kell s a megérzés magában véve nem elég. A szerte.
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őszintén bámulhasson és mi helyes Ítéletét, művészi érzékét iga
zán kifejtse. A sok elmélet helyett olvastassunk vele remekműve
ket, olyanokat, melyeket mi is szeretünk, imádunk, a melyekben 
úgyszólván hiszünk. Akkor mi is szeretettel fogunk tanítni, lelke
sedéssel, és hiába, e földön még mindig csak a szeretet és lelkese- 
dés képes csodákat teremteni. De Geeando Antonia.

NÉPOKTATÁSUNK ÁLLAPOTA A FORRADALOM
UTÁN.

(1849—1860.)

Az iskolai évet félévekre osztották. Tananyag az I. osztályban az 
első félévben : 1. Bibliai elbeszélések a teremtéstől Mózesig. 2. Szótagok, 
egytagú szók elemzése hangokra. Hangok, szótagok és szók megjelölése 
Írással ; vagyis betűk, szótagok, egy tagú szavak írása, olvasása táblán. 
Több tagú szók hangokra elemzése, írása, olvasása. Nagybetűk írása. 
Átmenet az írott betűkről a nyomtatott betűkre. (Tankönyv : A sáros
pataki elemi és olvasókönyv. Yezérkönyv : Elemi oktatás a beszéd-, írás-, 
olvasásban. Mindkét munkát Hegedűs László irta.) — 3. Számolás 25-ig ; 
egyesek és tízesek megkülönböztetése. 4. Bövid imák, erkölcsi és ille- 
delmi szabályok. — A második félévben : 1. Bibliai elbeszélések Mózestől 
Salamonig. 2. Tárgynevek (nem és faj különböztetés) mondása, írása, 
olvasása, betanulása. 3. Számjegyek ismertetése, írása. Fej beli és írásbeli 
számvetés százig. (Vezérkönyv : Yezérkönyv az elemi számtanításban 
tanítók részére.) 4. Erkölcsi történetecskék elbeszélése, az «Erkölcsi és 
vallásos olvasókönyv»-bői. (Irta: Hegedűs László.) Imák, énekek, ille- 
delmi s erkölcsi szabályok. 5. Éneklés egész éven, naponkint a maga
sabb osztálybeli növendékekkel.

II. osztály első félév : Bibliai elbeszélések Salamontól Heródesig.
2. Az elemi olvasókönyvből a tárgyak neveinek, minőségének, tulajdon
ságainak mondása, írása, olvasása. 3. Számtanból : Összeadás és kivonás 
fejben és írásban tízesek- és százasokkal. 4. Bövid erkölcsi elbeszélések.
5. Imák, énekek, illedelmi és erkölcsi szabályok. Második félév : 1. Bibliai 
elbeszélések Krisztus születésétől. 2. Tárgyak részeinek különböztetése, 
elnevezése. Egyszerű mondatokból alkotott leírások olvasása ; tárgyak, 
állatok, növények stb. leírása. Olvasás. 3. Számtanból : szorzás és osztás 
kisebb számokkal fejben és Írásban. 4. Bövid erkölcsi elbeszélések olva
sása. 5. Szent história 1—3. szakasz. 6. Vallásra való bevezetés. 7. Al
kalmi könyörgések. 8. Fennálló énekek. 9. Szépírás kezdete példányokról.
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III. osztály első félév : 1. Bibliai elbeszélések. 2. Szent történetek.
3. Vallásra való bevezetés. 4. Vasárnapi és hétköznapi énekek a zsoltá
rokból és dicséretekből. 5. Tárgyak olvasásra, írásra, elbeszélésre, könyv- 
nélkül tanulásra : a )  világ- és földismeretből: égtájak, hold, föld, haj
nalcsillag, csillagok, nap, bolygók, üstökösök, földfelület, földrészek, 
földsarkok, éghajlatok, b)  Természetrajzból : állatország. 6. Magyar
nyelvtan: betűtan, szótan, nevek, igék, rész-szók, névmások; beszéd
részek általános átnézete. (Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában Sáros
patak 1855. 8-r. 313lap. Ára 1 pírt.) 7. Számtan: Bómaiszámírás. Egye
sek-, tízesek-, százasokkal való számolás. A négy alapművelet nagyobb 
számokkal. A számok oszthatósága, legnagyobb közös osztó, leg
kisebb közös sokas kikeresése. 8. írásbeli gyakorlatok a reáltudomá
nyokban előforduló leírások után. 9. Szépírás. Éneklés. Szavalás. — 
Második félév: 1. Szenttörténetek 7—9 szakasz. 2. Vallásra való beveze
tés. 3. Vasárnapi, hétköznapi s alkalmi énekek tanulása. Könyörgések.
4. Világ- és földismeret : Magyarország földrajza. 5. Természetrajz : 
növény- és ásványország. 6. Nyelvtan : szótan, névragozás. Számtan : 
bevezetés a törtekbe. 7. Fogalmazványok. 8. Szépírás, éneklés, szavalás.

IV. osztály első félév : 1. Új testamentom olvasása. 2. Keresztyén 
erkölcs tudomány. 3. Heidelbergi katecliismus. 4. Énekelhető zsoltárok 
s dicséretek. Apostoli hitforma, tízparancsolat. 5. Történelem : magyarok 
története a vezérek és Árpádliázbóli. királyok alatt. 6, Természetrajz.
7. Nyelvtan : név- és igeragozás. 8. Számtan : törtek összeadása és kivonása.
9. Fogalmazványok: levelek, nyugták. 10. Éneklés, szépírás, szavalás.

Második félév : t. Új testamentum olvasása. 2. A heidelbergi káté 
főbb kérdései. 3. A keresztyén vallás rövid foglalatja. 4. Énekek, imák, 
erkölcsi- s illemszabályok ismétlése. 5; Magyarok története a különböző s 
Habsburg-liázból származott királyok alatt. 6. Természetrajz : ismétlés.
7. Nyelvtan : Mondattan, mondattagok ismertetése. Helyesírás főbb 
szabályai. írásjelek. 8. Számtan : törtek sokszorozáza, osztása. Arany 
szabály, 9. Fogalmazványok: levelek, nyugták, kötelezvények, szerződé
sek. 10. Természettan. 11. Éneklés, szépírás.

A sárospatakiak nem állapodtak meg e tantérv mellett, hanem 
«Népiskolai könyvtár# czím alatt jó tankönyvekkel látták el nemcsak a ke
rület, hanem az összes magyarországi reformátusok iskoláit, A még ma is 
fennálló «irodalmi kör# a tankönyvek javítására folyton nagy súlyt fektet.

Alig jelent meg a tiszamellékiek szervezete, a négy reform, egy
házkerület közgyűlést tartott s ebből népiskolai egyetemes választmányt 
küldött ki, melynek az volt a feladata, hogy első sorban a népiskolákat 
szervezze. E választmányban helyet foglaltak a református egyház leg
jelesebb férfiak Elnökei : Tisza Kálmán, Török Pál s b. Vay Miklós vol
tak. Pályázat és megbízás útján népiskolai tankönyveket írattak в
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1858 szeptember bó 28—30-ig tartott gyűlésükön elfogadták a Gönczy 
Pál által készített «Népiskolai szervezet »-et. Az egyetemes tanügyi 
bizottság munkálatát mind a négy egyházkerület elfogadván, ismét 
nagyobb egyöntetűség lön a református iskolákban.

A népiskolai szervezet két részből áll. Az első rész a népiskola 
feladatáról és czéljáról, a népiskolai időtartamról s tantárgyairól, a má
sodik rész a tankönyvekről (általános nézetek, kézikönyvek, vezérköny
vek) és a taneszközökről szól.

A szervezetben a népiskola négyosztályú. A gyermeket tavaszszal 
adják iskolába, az első félév csak szoktatás s mikor a négy évfolyamot 
bevégzi, ismét félév múlva bocsátják ki, hogy a mely tárgyban gyenge, 
abban erősödjék s a confirmatióra készüljön.

A tantárgyak a következők : Beszéd és értelem gyakorlat, vallás, 
irás-olvasás, magyar nyelvtan, földrajz, történelem, természetrajz, külö
nös tekintettel a fanemesítéere és kertészetre. A leányok számára : női 
tan, gazdasszonyság és háztartás. A tantárgyakat követik a leczkerend a 
a tantárgyak óránkénti beosztása.

Az 1855-ki «fő-elemi iskolai szervezet »-ben követelt vasárnapién 
ismétlő iskolákat a népesebb protestáns gyülekezetek is felállították. 
Kisebb helyeken éppen úgy nem lett belőlük semmi, mint a katholiku- 
sok- és gör. katholikusoknál.

A protestánsoknál létesült vasárnapi iskola czélja az volt, hogy a 
mit a mindennapi iskolában tanultak, azt ismételjék s a mennyiben isme
retük hiányos volt, azt pótolják. A legtöbb helyen a vasárnapi iskola 
tanulóit legalább két osztályba sorozták ; az egyikbe tartoztak azok, kik 
már jártak iskolába, a másikba pedig, kik még iskolába nem jártak. Ilyen 
vasárnapi iskola létesült Békés-Csabán is 1855-ben.

Az első osztály tantárgyai : az olvasás, Írás és számvetés elemei ; a 
második osztályé ezeknek gyakorlása mellett : földrajz, természetrajz, 
kézműtan, természettan és ügyiratok, milyenek : árjegyzékek, levelek, 
kötelezvények, szerződések stb.

A vasárnapi iskolába tartoztak járni az iparosok és kereskedők 
tanulói, kivétel nélkül. A vasárnapi iskolába való bejelentés úgy történt, 
hogy minden czéh-mester adott a szegődtetés alkalmával minden inas
nak egy czédulát, melyre az inasnak, atyjának és mesterének neve s a 
mesterség, melyet tanul és a szegődés napja fel volt jegyezve. E czédulát 
az inas elvitte a vasárnapi iskola felügyelőjének, ki neki megmondta, 
melyik tanítóhoz jár iskolába. A vasárnapi iskolát elmulasztani senkinek 
sem szabad. A mulasztásra való engedély a tanítótól előre kérendő. 
A tanítók mulasztási naplót vezetnek s a mulasztók jegyzékét a vasárnapi 
iskola felügyelőjének havonként beadják. A felügyelő a kimutatást az 
iskolai bizottmánynak bemutatja s az inasokat vagy mestereket a járási
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főnökség útján megbüntetteti. A vásárok nem szolgálhatnak okul a 
vasárnapi iskola elmulasztására.

Ha tanuló éveit az inas mesterénél eltöltötte, felszabadulása előtt 
köteles volt a vasárnapi iskolai bizonyítványt felmutatni, melyben a 
tanulás eredménye mellett mulasztásainak száma is ki volt mutatva.

A vasárnapi iskolában minden vasárnap, kivéve a bárom úgyneve
zett sátoros ünnepet, van tanítás ; de oly időben, hogy a tanítási órák 
a nyilvános isteni tisztelettel össze ne essenek ; mert ezeken a mester
inasok felsőbb rendelet értelmében kötelesek megjelenni. A tanítási órát 
a tanítókkal egyetértve az iskolai bizottmány határozza meg.

A vasárnapi iskola tanítóit a presbitérium választja. Díjazásuk, ha 
a tanítványok száma a százat meg nem haladja, félévenkint 40 pengő 
krajczár minden tanulótól. A díjat a mesterek fizetik és pedig félévre 
még akkor is, habár az utolsó hétben vétetnek is föl inasaik a vasárnapi 
iskolába vagy ha az első hétben szabadíttatnak is föl. Ha nincs száz 
tanuló, a díjazást az egyház pótolja.

A felügyeletet az iskolai választmány gyakorolja, a választmány
nak a vasárnapi iskola tanítói és egy czéh-mester is tagja. E bizottmány 
felügyel arra, hogy az inasok mind járjanak a vasárnapi iskolába, gon
doskodik a hanyagul járók megbüntetéséről; a tanítandó tárgyakat, 
különösen a felsőbb osztályokban, félévenként e bizottmány tűzi ki. Az 
iskolai választmány elnöke a vasárnapi iskola felügyelője, neki köteles
sége a tanítást félévenként legalább egyszer meglátogatni s a felszabadí
tandó inas bizonyítványát aláírni.*

A tanítók képzésére az egyházi hatóság nagy gondot fordított. 
A reformátusoknál a népiskolákat apró körökre osztották. A körök élére 
körlelkészt állítottak, kiknek különösen az iskolákra kellett felügyelni. 
A körlelkész jelentést tett az egyházmegyének. Az egyházmegyének szin
tén megvolt a maga tanügyi bizottsága, e bizottság határozatai az egy
házmegyei gyűlés elé s innen az egyházkerületi gyűlés elé terjesztettek ; 
az egyházkerület határozott és határozatát az egyházmegyével végre
hajtatta.

A tanítók képesítése kétfóleképen történt. Vagy egyházmegyén
ként voltak ilyen vizsgáló-bizottságok az esperes elnöklete alatt, vagy a 
vizsgálandókat valamelyik kerületi képezdéhez utasították. Az egyház- 
megyei vizsgáló-bizottságok tagjai a tanügy iránt érdeklődő lelkészek 
s a jelesebb tanítókból állottak. Ezek előtt kellett vizsgálatot tenni 
mindazoknak a segédtanítóknak, kik magukat az egyházmegyébe 
«bekebeleztetni» akarták ; a bekebelezett segédtanítók rendes tanítókká

* V. ö. Népt. könyve I. 380—384. A b.-csabai vasárnapi iskola szer
vezete.
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választhatók voltak. Voltak azonban az egyházmegyében más forma 
segédtanítók is. A középiskolák alsóbb osztályainak növendékei közül 
a szegényebbek ugyanis a téli félévre igen gyakran kimentek segéd
tanítóknak s a nyári félévben a collegiumokban helyre pótolták, a 
mit télen elmulasztottak. E téli segédtanítóság annyival könynyebben 
történhetett, mert a tavaszi vizsgálatok rendesén virágvasárnap körül 
megtartatván, azontúl nem igen mentek a gyernlekek tömegesen az 
iskolába s a rendes tanító (rektor) maga is eltaníthatta őket. Ha e közép
iskolai tanulók tanítókká akartak lenni,' nem tértek vissza a főiskolába, 
hanem bekebeleztették magukat az egyházmegyébe.

Mit s mennyit kívántak az egyházmegyei vizsgáló-bizottságok a 
censendustól, az többnyire attól függött, kik voltak a censorok. A leg
több helyen erre szabályzat nem is volt. A békési ág.- ev. egyházmegye 
által kiadott vizsgálati utasítás a következőt jelöli ki minimumnak :

A) Hitisméretből. ; y - -
a) A szt. írás olvasása s magyarázása azon nyelven, a milyen tan

nyelvű iskolában tanít. Az új szövetségi jelesebb mondatok tudása, az 
ó- és új-szövetségi történetek ismerete.

h)  Luther kátéjának nemcsak tudása, hanem magyarázása is.
c) Egyháztörténet. Apostolok cselekedete, a kér. vallásnak az 

üldözések közti terjedése, honunkban való meggyökerezése, középkori 
sülyedése, a reformatio. Luther élete s a reformált vallásnak különösen 
honunkban való viszontagságai.

B) Nyelvészetből.
a)  Grammatical jártasság a latin, magyar és azon nyelvben, me

lyen a jelölt tanítani fog.
b)  A tanítási nyelvben nemcsak beszélési s előadási, hanem helyes

írási képesség is ; a fogalmazásban legalább akkora jártasság, hogy egy 
kitűzött kérdésre a tanítási s minden esetre magyar nyelven is írásban 
megfelelhessen.

C) Hcáltanokból.
. a) A közéletben szükséges mindenféle számműtételekhez értsen, 

s a mathematikus ismeretekben legalább annyi jártassággal bírjon, 
mennyi a gymnasium hatodik osztályában megkivántatik. A mértanból 
legalább annyit tudjon, hogy a nézlettant sikerrel taníthassa.

b)  Ismerje az általános földleírást s a világtörténelem főbb ese
ményeit. Mindkettőnél a hazainak bővebb ismerete kívántatik.

c)  Elemi természetrajzi és természettani ismerete legyen.

3 0 0
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D) Neveléstanból.
Szükségesb ember- és lélektani ismeretek ; iskolakezelés és tanítás

mód ismerete s praktikus mutatványa katechetikai képességből.
Legalább elemi készültség az egyházi hang ászaiban.
На a vizsgált egyén a vizsgálatot sikerrel kiállotta, akkor a vizs

gáló-bizottmány titkos szavazat útján őt hivatalképesnek ítélte s okle
velet adott ki neki a vizsgálatról.*

* Az egész szabályzatot lásd : Népt. könyve IV. 218—220. lap.
Nemcsak a vizsgálatok szigorítása, hanem képezdék felállításával s 

továbbfejlesztésével is igyekeztek a tanítóság színvonalát emelni. Az 
ágost. evangélikusok már 1821-ben létesítettek Selmeczen egy «zene- 
intézet»-et, melynek az volt a feladata, hogy benne tanítókat képezze
nek. A tanítóképzés ekkor még csak abból állt, hogy a gymnasium azon 
növendékei, kik a tanítói pályára akartak lépni, tanulták a zenét is. Egé
szen más forma a tanítóképzés az 50-es években !

A felső-lövői ág. evang. képezdébe, melyet a derék s ügybuzgó 
lelkész, Wimmer, már 1845-ben alapított, ez időben 14—16 éves ifjak 
vétettek fel. A felvételnél be kellett mutatni : a felveendő önéletrajzát 
s tanulmányáról szóló bizonyítványát, a növendék nyilatkozatát arról, 
hogy a tanítói pályán marad ; ezenkívül a tanuló keresztelő levelét, 
confirmatioi és himlő-oltási bizonyítványát ; a szülői nyilatkozatot, 
melyben ezek kötelezik magukat, hogy ágynemű, ruha, könyvek és író
szerekről gondoskodnak s az oktatást és élelmet lehetőleg kárpótolják. 
E követelmények mérséklése az igazgató-bizottmány határozatától 
függ. Van 12 ingyenes hely. A növendékeket egyelőre próba időre 
veszik fel, ennek letelte után következik a valódi felvétel ; ekkor mind a 
szülők, mind a növendékek újra nyilatkozni tartoznak, hogy a növendék 
magát a tanítói pályára akarja szentelni. A reáltudományokat a gymna
sium és a reáliskola megfelelő osztályú növendékeivel tanulják. Tanév 
közben, különösen ha a tanítói pályára való képessége a növendéknek 
kitűnik, sem a gymnasiumba, sem a reáliskolába nem szabad átlépni. 
Ha az illető nem akar tanító lenni, a ráfordított költség megtérítésével 
tartozik. A képezde négy osztályú ; két osztály az előkészítés (præparan- 
dia) s két osztály a seminarium. A praeparandiai osztályok heti óra“  
száma: 36—36. A seminarmmban ' az I. osztálynak 37, a másodiknak 
36 heti órája volt.

A végzett növendékek az intézetből való kilépésök után még két 
évig az intézeti igazgatóság felügyelete alatt állanak s az intézet kötelé
kébe tartozóknak tekintetnek.*

* V. ö. A felső-lövői tanintézetek 1853/4. és 1854/5. évi értesítőjével.
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A tantárgyak s heti óra számuk a következő volt :
I. Vallás :

1. Bibliai tört. és biblia isme 11 óra.
2. Egyh. és reform, történet 3 «
3 . Katechismus ... ... _ 6 «
4. Katechizáláei gyakorlat 2 «

II. Nyelv :
1. Német nyelv __ ... ... 12 «
2. Magyar nyelv ..........  12 «

III. Szám- és tértan... _ . 1 5  «
IV. Földrajz és történet _ 9 «
V. Természetrajz és természettan 7 «

VI. Zene :
1. Ének .........   . ..1 2  «
2. Zongora ..i. ... ... 10 «
3. Orgona ...  ..........    6 «
4. Hegedű.............     8 «
5. Összhangzattan ... _ 5 «

VH. Szépírás... ... . _ _ 8 «
VHI. Bajz ... ............................12 «

XI. Iskola isme ... ...   3 «
Oktatási gyakorlatok... ... 4 «

Szarvason a tanítóképezdét 1857-ben a gymnasiummal kapcso
latban állították fel, oly módon, hogy a gymnasiumi képzés minden elő
nyeit, melyek a tanítóknak üdvösek, a képezdei növendékek együtt 
élvezhették a gymnasiumi növendékekkel, ellenben azoktól a gymnisiunii 
tanulmányoktól, melyek a tanítói pályán nem lényegesek, felmentettek, 
az ezekre szánt időn tanulták azokat a tudományokat, melyekre a taní
tónak szüksége van. A gymnasiumi tanárok tanítottak a képzőintézet
ben is. Tanítókéjjezdei tanár tulajdonképen csak kettő volt : a «képző
tanár» és a «hangász tanár». A «képző-tanár» azonban a gymnasmmban 
is tanított.

A képezdébe felvétettek olyan növendékek, kik a gymnasium vagy 
reáliskola III. osztályát elvégezték. A tanfolyam öt évre terjedt s három 
részre oszlott : az első volt az előkészítő tanfolyam (egy év), a második 
az elméleti kiképzés folyama (két év) s a harmadik a gyakorlati tan
folyam (két év).

(Folytatjuk).
Pethes J ános,
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N e m z e ti á l la m  és  n é p o k ta tá s .  Irta : Szathmdn/ György. Budapest, Lam- 
pel E. 1892. IV. és 261 1.

Nem rendszeres mű, hanem czikkek és különböző beszédek gyűj
teménye, nagyobbrészt a múlt évtized második feléből, a legrégibb 
1872-ből, a legújabb 1890-ből. Egy kötetben való összegytíjtésök a fenn 
említett czím alatt mind a mellett nem erőltetett dolog, mert a szerző 
czikkeiből csak azokat válogatta ki, melyek bármily alkalmi jellegűek 
voltak is, egy és ugyanazon közös eszmének érdekében keletkeztek, me
lyet a könyvczím jelöl, t. i. közoktatásügyi politikánknak nemzeti irány
ban fejlesztése érdekében. A czéltudatosságot jelölik a 14 czikk czímei 
is, minők : Népiskola és tanítóság állami és nemzeti szempontból. Az or
szág határvidékeinek társadalmi viszonyai. Helynevek és népfajok. Ma
gyar szempontok. Faji megizmosodás telepités által stb.

Úgy hiszszük, hogy ez a pár sor is telj esen elegendő, hogy e füzetek
nek olvasói a mű tartalmának lényege felől tisztában legyenek. A magyaro
sodás terjesztését, sőt a hazafias érzelemnek vagy újabban kissé túlságosan 
szemérmes köntösű elnevezés szerint az állami eszmének megszilárdulását 
már közel két évtized óta jó részben az állami és községi népiskoláktól 
és az azokkal egybekötött kisdedóvó intézetektől és felsőbb iskoláktól 
várja kulturpolitikusaink jelentékeny része ; ezen elterjedt modem poli
tikai eszme hatása alatt nőttek nagygyá az Emke, más rokon társadalmi 
mozgalmak s született meg a kisdedóvás állami szervezése. Még azok a 
kulturpolitikusok is, kik Grümvald eszméinek hatása alatt a magyar 
nemzet suprematiájának megóvását és fejlesztését a közigazgatás államo
sításától várják, s kik ma momentan nagyobb hatalommal rendelkeznek, 
mint a népiskolák politikai fontosságáért rajongó kulturpolitikusok, még 
ezek sem üaboznak soha az állami és községi népiskolák politikai missió
jának elismerésében, mert hiszen hazánkban, hol a separatistikus nemze
tiségi törekvések előszeretettel vonulnak a felekezeti köpeny mögé, az 
erősen kidomborodott pártküzdelmekben hozzá szokott Ítéletünk, hogy a 
társadalmi tényezőket nem saját benső czéljuk, hanem politikai jelen
tőségük szerint mérlegeljük.

Szathmáry álláspontja is ez. Szorosabb értelemben vett pædagogiai 
kérdést sehol sem tárgyal, meg sem kisérti. Idegen előtte a tanügyi orga
nizmus esetleg idevágó nehány fontos kérdése. Nemcsak ezek a tárgyak. 
Még az az eredeti közoktatásügyi politikai alapeszme is, mely Eötvös 
idejében a községi és állami iskolák létesítésénél döntő szempont volt, 
t. i. az általános művelődés terjesztésére szolgáló eszközök szaporítása az
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anyagi akadályokkal szemben, másodrangú tényező szerzőnk előtt, ki, 
hasonlóan az Eötvös után közoktatásügyünk administratiójában is ural
kodóvá vált irányhoz, az állam gyámolítását nem az általános műve
lődés szükségletei, hanem első sorban a nemzetiségi érdekek szerint 
óhajtja alkalmaztatni.

Nagyban és egészben nem egyszer olvassuk publicistáink tollából 
ezeket a követelményeket, s bár elismerjük, hogy szerencsétlen nemzetiségi 
viszonyaink között az ily eszméknek hangoztatása mindenkor szükséges, 
szakszerű, pædagogiai szempontból nem helyeznénk különös súlyt Szath- 
ináry könyvére legfelebb csak azon okból, mert szerzője tudvalevőleg a 
közoktatásügyi minisztériumban a népoktatásügyi osztály vezetője, в így 
bizonyos korlátokon belül az itt kifejtett eszméknek közoktatásügyi activ 
politikánkban is a rendesnél nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk.

Érdemes azonban a szakférfiak figyelmét is különösen felhívni erre 
a gyűjteményre azért, mert szerzőnk, nem úgy, mint más publicisták, 
csak általánosságban küzd eszméjéért, hanem a részletekbe is behatol s ala
pos statisztikai tanulmányok, igen sok helyen autopsia alapján ad utasí
tásokat. Különösen két dolgozatot ajánlunk mindenkinek figyelmébe. Az 
egyik «Helynevek és népfajok» czímen a helységnévtárs a népszámlálási 
(de természetesen csak az 1881-ki) adatok alapján mutatja ki kissé me
rész, de nagyjában megbízható hypothesis szerint az egyes nemzetiségek 
átalakulási és felszívódási processusát a múltban, számokkal mutatva ki 
a magyar elem viszonyait, s itt-ott mutatkozó assimiláló erejét. Gyakorla
tilag fontosabb egy másik tanulmánya: «Az ország határvidékei», mely
ben számokban mutatja ki azt az általánosságában eléggé ismert tényt, 
hogy határszéli megyéink legnagyobb részében igen kevés a magyar, 
különösen északon, délkeleten elenyészőleg csekély az az elem, melyet 
erősíteni és fejleszteni lehet. Nagyon óhajtandó volna, ha ily irányú 
részletes tanulmányokat minden vidéken tennének, mert kétségtelenül 
helyesnek kell elismernünk Szathmáry álláspontját, hogy az állami se
gély első sorban ott szükséges és ott Ígér eredményt, a hol a magyarság 
idegenek között kisebbségben van. Ez a szempont vezeti őt általában 
fejtegetéseiben mindenütt, s ezért is fordít nagy súlyt az oláhok lakta 
vidékekre, a hol a magyar faj eloláhosodását, mint hunyadmegyei szüle
tésű, már ifjúkorában észlelhette.

Hogy szerzőnk általában véve nem elégszik meg a már-már frá
zissá vált általános nemzeti kultúrpolitikai eszmék hangoztatásával, sőt 
hogy az iskola mellett más társadalmi tényezők hatását is mérlegeli (bár 
nem oly erősen hangsúlyozva), legjobban észrevehető jelen gyűjteményé
nek ama darabjában, a hol a délmagyaroszági csángó telepek bajait 
sorolja fel. Felemlíti itt többek közt a következő hibákat : a magyar elem 
nem túlnyomó. Más-más fajú és más-más vallású népelem egy község-
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ben bár, de elkülönítve lakik. Egy helyen a fó'úton idegeneknek adtak 
helyet, a csángóknak oldalt. Nincs állandóan ott lakó közigazgatási tiszt
viselőjük elég. A konyhakertészetbe nem vezették be eléggé. Legelőjük 
hasznavehetetlen. Nagy baj, hogy politikusaink, sőt a helyi intéző egyé
nek is alig látogatják őket, holott különösen az íróknak kirándulásokat 
kellene ide tenniök.

De nem részletezzük tovább a gyűjteményt. Ennyiből is láthatják 
olvasóink, hogy őszinte hazafias érzület mellett komoly tanulmány hozta 
létre. Méltó, hogy minél többen olvassák. — r.

305

T u d o m án y  és ta n í tá s .  Pædagogiai értekezés. Irta : <lr. Kúthy József Székes- 
fehérvár, 1892. Ara 70 kr.

Tudományos pædagogiai irodalmunk olyan szegény, -— szegény 
nemcsak a tudományt fejlesztő termékek dolgában, hanem ismertető, az 
eddigi tudományos vizsgálatok- és problémákról referáló dolgozatokra 
nézve is, — hogy nagy örömmel kell fogadnunk minden oly kísérletet, 
mely a pædagogiai elméletnek ma már Európaszerte lassacskán egységes, 
biztos mederbe térülő folyamából akár csak egy-két cseppet is hoz ebbe 
az országos pusztaságba. Ha ily kísérlet nem teremt is mindjárt maga 
körül zöldelő oázist, annyi bizonyos, hogy termékenyítő hatása mindig 
van, — s bár csak hoznának egyelőre minél többen cseppeket akár az 
idegen oczeánokból is, hadd áztassák egyelőre azokkal édes hazánk 
sovány tudományos talaját, majd megtermi idővel ez is eredeti, sajátos 
gyümölcseit.

Ily komoly törekvésű kísérletnek kell üdvözölnünk a fentczímzett 
jóravaló könyvecskét is. Ez értekezés voltaképen egy a székesfehérvári 
főreáliskola tanári testületé előtt már régebben tartott felolvasásból ered. 
Minthogy — szerző előszava szerint — a magyar pædagogiai irodalom 
még nem annyira gazdag, hogy oly nemű bölcsészeti és neveléstani the- 
mák tárgyalását, melyek az öntudatos pædagogiai működést támogatni 
és fejleszteni hivatvák, feleslegesnek lehetne mondanunk : elhatározta a 
szerző, hogy előadását kissé kibővíti és önálló füzetben közre bocsátja.

A 80 lapra terjedő értekezés czímének megfelelőleg két részre osz
lik : az egyik a tudományt, a másik a tanítást tárgyalja, vagy mint a 
szerző mondja, «az elsőben foglalkozik az okszerű gondolkodás törvé
nyeivel és a tudomány lényegével» és «az ekként lerakott alapra helyezi 
aztán a második részben tárgyalt pædagogiai kérdéseket». Őszintén szólva, 
sok mindent és nem mindig a legösszeillőbb dolgokat találtuk az első 
részben, sok mindent, bár kevésbbé tarkán, a második részben, de annak 
nyomát se láttuk sehol, hogy a második rész, melynek a Herbart-féle

Magyar Pæ dagogia. I , 5. 20



306 WALDAPFEL JÁNOS.

formális fokozatok, illetőleg azoknak Ziller-Reiuféle utóproduetumai 
teszik a magvát, az elsőre volna alapítva. A czím hangzatos parallelis- 
musa nagyon is csábította a szerzőt, pedig — azt hiszem — sokkal egy
ségesebb és hálásabb munkát végzett volna, ha csak magáról a tanításról 
beszél, a melyre elvégre az egész dolgozat irányúi, s nem bolygatja a 
tudomány lényegét és az okszerű gondolkodás törvényeit, melyeket 
vázolni iparkodik. Nézzük kissé részletesebben, mit tartalmaz ezen első, 
■oly sokat Ígérő rész, melyben azonban több a múlta mint a múltúm.

A szerző a tanítás feladatainak megvilágítására szükségesnek tartja 
a tudomány lényegének fejtegetését és azért mindenekelőtt adja a tudo
mány különböző defmitióit (Plato, Aristoteles), melyeket a magáéval 
tetőz be, mely szerint «a tudomány bizonyos körben a részletes sza
bályok és általános elvek összege». Nem akarjuk itt vizsgálni, hogy ezen 
utóbbi definitio mennyiben öleli fel a tudomány valamennyi ismertető 
jegyét és mennyiben felel meg az újabb meghatározásoknak — itt csak 
a pædagogus szempontjából felmerülő azt a megjegyzést nem hallgat
hatjuk el, hogy a tudomány ezen vagy akármely más definitiója is vajmi 
keveset lendít a tanítás feladatának megértetésén. Ideje már egyszer, hogy 
az elméleti pædagogia belássa, hogy sarkalatos feladataira nézve nem 
más disciplinákból merített definitiók és elvek lehetnek irányadók, hogy 
sem általános ismeret- vagy tudománytani, sem psychologiai kategóriák 
nem szolgálhatnak neki alap gyanánt — neki magának saját talaján ■ és 
önerejéből kell azon elveket és alapfogalmakat megteremtenie, melyekre 
a maga épületét felépítheti. Tudnunk kell mindnyájunknak, hogy a 
nevelő oktatás — vagy, ha tetszik, nevezzük a dolgot középiskolai oktatás
nak — nem tudományokat tanít, s a mit a nevelő oktatás a tudomány
ból felhasznál, az korántsem a tudomány mint ilyen, s azon utakra és 
módszerekre nézve, melyekre nekünk a tanításban szükségünk van, a 
tudományos gondolkodás mibenléte és iitja-módja alig adhat directivát. 
Némileg utal erre a szerző is, midőn azt mondja, hogy «nagy és mai napig 
eldöntetlen kérdés az, hogy az iskolában is oly módon képződjék-e rövid 
idő alatt minden tudomány, mint hosszú évszázadokon keresztül az 
életben képződött ?» (10. 1.). E kérdés felemlítése után áttér a szerző az 
inductio és deductio közti különbségre, melyet kissé elsietve fejteget. Az 
inductio és deductióval párhuzamosan megkülönböztet a szerző egy em- 
piristikus és egy aprioristikus bölcsészetet, mely utóbbi szerző szerint 
«a tényeknek érzékeink által való vizsgálatát úgyszólván lenézte s az 
emberhez méltónak nem tartotta.» Az újkori aprioristikus bölcsészet 
«leghírnevesebb egyénisége» szerzőnk szerint Kant, s itt csak annyit 
akarunk kérdezni, vájjon illik-e az aprioristikus bölcsészetnek szerzőnk 
által adott eme jellemzése oly gondolkodóra, ki alapvető főmunkáját, a 
«Kritik der reinen Vernunft» könyvét, ily szavakkal kezdi : «Erfahrung
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ist ohne Zweifel das erste Product, welches unser Verstand hervorbringt, 
indem er den rohen Stoff sinnlicher Empfindungen bearbeitet. Sie ist 
eben dadurch die erste Belehrung und im Fortgange so unerschöpflich 
an neuem Unterricht, dass das zusammengekettete Leben aller künf
tigen Zeugungen an neuen Kenntnissen, die auf diesem Boden gesam
melt werden können, niemals Mangel haben wird.» Ez csak nem a 
tényeknek, a tapasztalatnak lenézése, emberhez méltónak nem tartása ? 
Ezen a philosophia eddigi fejlődéséről nyújtott, kissé ködös és nem épen 
hű jellemzés folyamán eljut végre szerzőnk azon « egyetlen (?) hírneves 
német «bölcsészhez», ki az empiristikus álláspontra helyezkedett », de a ki 
• azután nem elégedett meg a tisztán elméleti téren mozgó pliilosophiai 
problémák fejtegetésével, hanem a nyert eredményeket az eleven életre 
alkalmazta, s ezáltal megteremtője lön a nevelés és oktatás modern irá
nyának.» E férfiú Herbert, kinek pædagogiai fontossága arra bírja a 
szerzőt, hogy philosopliiájának is szenteljen egy pár lapot, a melyeken 
eléggé tanulságos módon vázolja nagy vonásokban Herbert psycholo- 
giáját, megemlékezve arról, milyen szerepet visz Herbart psycliologiájá- 
ban a képzetek kölcsönhatása, a perceptio, appereeptio, a tudat, a jellem 
stb. E vázlatát annak kiemelésével fejezi be, hogy Herbart ama lépése 
által, mely szerint a képzetviszonyok egymásra való hatását és alakulá
sát nemcsak ismereteinknek, hanem érzelmeinknek is forrásává tette, 
megalapítója lön a pasdagogiában egy egészen új iskolának, a tanítva 
nevelésnek. Előtte az oktatást és nevelést egészen külön álló tevékeny
ségnek tartották, ő egyesítette ezeket a következő characteristiens 
mondásában: «Nincs tanítás neveles nélkül és nincs nevelés tanítás 
nélkül.» Igazán nagyon örülünk, hogy Herbart alapvető működése 
hazánk pædagogus köreiben is mindinkább elismerésre és oly lelkes 
approbatióra talál, mint szerzőnknél, és kétszeresen örülünk annak, hogy 
épp a nevelő hatásának elégtelenségével oly gyakran vádolt reáliskola 
egy embere hangsúlyozza ily nyomatékosan a tanítás nevelő értékét.

Herbart működésének e jellemzésével véget ér értekezésünk első 
része, az ismeretszerzés és gondolkodás főbb törvényeinek vázlata, és a 
szerző áttér a tanítás fontosabb módszereinek és formáinak ismertetésére. 
Ezen tisztán didaktikai részt a synthesis- és analysisnek, mint tanító 
eljárásoknak fejtegetésével vezeti be. Synthesisnek nevezzük szerinte «az 
inductiv logikai gondolkodásmód szerinti ismeretszerzés tanítási alakját», 
analysisnek pedig akkor mondjuk a tanító módszerét, midőn «az újabb 
ismeretek közlésére a deductiót veszi igénybe, vagyis tanítványai elé 
előbb az általános szabályt terjeszti s csak azután elemzi azon egyes 
tényeket vagy törvényeket, melyek az általános szabály megvilágosításá- 
hoz és átértéséhsz a positiv bizonyítékokat szolgáltatják.» E fejtegeté
sekre nézve csak azt akarjuk megjegyezni, hogy az analysis és synthesis

20*



308 WALDAPFEL JÁNOS.

szóknak mind az egyes tudományok logikájában, mint a didaktikában 
oly különféle ingadozó jelentésük van, hogy semmi kifogásunk sem 
lehet az ellen, ha szerző úgy használja a szókat, mint neki tetszik, csak 
am  akarjuk figyelmeztetni, hogy a mit Herbart — már pedig úgy 
látszik, őt akarja szerző e didaktikai részben követni — analytikus és 
synthetikus tanítóeljárásnak nevez, az egészen más, mint a mit a szerző 
itt jellemez. Herbart különben is voltaképen háromféle tanítóeljárást 
különböztet meg, úgymint a szemléltető vagy leiró, az analytikus és 
synthetikus tanítást (Bloss darstellender, analytischer, synthetischer 
Unterricht). Analytikusnak nevezi aztán H e r b a r t a tanítást, midőn a 
gyermekek fejeben felhalmozott ismereteket, melyeket különösen a szem
léltető vagy leiró tanítás még jobban szaporít, elemeikre felbontjuk, p, 
részekre irányuló figyelmet mélyítjük, hogy így valamennyi képzetbe 
világosságot és tisztaságot juttassunk. Tehát a dolgoknak részeikre, a for 
galmaknak jegyeikre, az eseményeknek egyes szakaszaikra, a részvétnek 
egyes érzésekre való bontása : ez Herbart értelmében az analytikus 
eljárás. A synthetikus tanítás ellenben elemeket ad a növendéknek bizo
nyos tervszerű rendben, és gondoskodik ez elemeknek lehetőleg sok
oldalú összetételéről és combinátiójáról. Herbartnál tehát e szók analy
sis és synthesis egészen mást jelentenek, mint szerzőnknél, a ki, ha így 
értelmezte volna e szókat, mint Herbart tette, meg is értette volna, miért 
nevezte Ziller (a szerző alaptalanul Herbartot vádolja egy nem is tőle 
eredő terminus-használatért) az első két formális fokozatot analysisnek 
és synthesisnek.

A synthesis és analysis azonban — folytatja szerzőnk — csak 
általános methodusok, melyek körén belül a tanításnak többféle részle
tes alakja lehet. Mielőtt azonban a részletekre áttérne, előbb még a taní
tás általános kérdéseivel akar foglalkozni. Kutatni kell ugyanis először, 
mi a tanítás czélja, másodszor, melyek azon eszközök, melyekkel a kitű
zött czélt elérni óhajtjuk. Itt aztán idézi a szerző Locke, Herbart és 
Dittes (kissé furcsa összeállítás !) nyilatkozatait a tanítás czéljára nézve, 
melyek körülbelül megegyeznek abban, hogy a tanítás végczélja a jellem
képzés és az erkölcsösség, mely czélokat szerzőnk még a «jogos nemzeti 
aspiratiók iránti fogékonyság felébresztésé «-vei vél kiegészítendőknek. 
Nem lehet természetesen semmi kifogásunk e pótlás ellen, mely a nem
zeti törekvések iránti fogékonyságot oly nemes intentióval hangsúlyozza, 
csak egy kis pleonasmust látunk benne, mert hiszen az erkölcsösség 
mindenesetre magában foglalja a nemzeti közösség nagy munkája iránt 
való mély érdeklődést és részvétet is.

A tanítás czéljáról áttér a szerző a tanítás eszközeinek megbeszé-

* Herbart’s Pædagog. Schriften, ed. Willmann, Leipzig 1873, I.
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lésére. A tanításnak szerinte két főeszköze van : az egyik a tanár egyé
nisége és tudása, a másik a módszer és tanítási forma, melyhez tanítói 
működésében alkalmazkodik. Szerző e helyt dicséretes hévvel kikel ama 
bizonyos nyers didaktikai naturalismus ellen, mely azt tartja, hogy a 
tanár ne feszélyeztesse magát a pædagogia szabályai által, és elegendő
nek véli, ha egyéniségére, az annyiszor emlegetett «tanári érzékre» 
támaszkodik.

A mi a tanítás formáit illeti, ismétli fentemlített állítását, mely 
szerint a tudományos pædagogia két főmódszert ismer : a synthesis és 
analysist, melyekről itt kissé behatóbb, de még mindig korántsem kielé
gítő fejtegetést ad. Az idevonatkozó megjegyzések között kiválik azon 
passus, melyben szerző igen helyesen azt mondja, hogy a két eljárást 
mereven elválasztani és egyiket a másiknak kizárásával alkalmazni nem 
lehet. E helyes megjegyzés daczára szerző bizonyos képet igyekszik nyúj
tani arról, hogy a tanítás egyes concret eseteiben hol alkalmazandó a 
deductiv gondolkodásmódnak megfelelő analysis, és hol az inductiv 
gondolkodáson alapuló synthesis. Itt aztán kissé meglepő és vélemé
nyünk szerint igén kétes értékű különbséget tesz egyfelől az anyanyelvi 
és modern nyelvek tanítása, másfelől pedig a classions nyelvek tanítása 
között. Amott—azt tartja—a synthesis (inductio), ennél pedig az analysis 
használandó, sőt itt szerző kissé kategorikus hangon, bizonyos nyomaté
kos patkóssal beszélve, a következőket hangoztatja : «Igen én azt óhajtom, 
hogy a holt nyelvek mint teljesen bevégzett tudományok, a melyeknek 
tovább fejlesztéséről szó sem lehet, a középiskolában a deductiv tudo
mányok közé Boroztassanak. » Nem egészen értjük, miért a holt nyelvek 
teljesen bevégzett tudományok, és nem is akarjuk nagyon kutatni, mit 
érthetett rajta a szerző, — csak azt akarjuk kérdezni, mi köze lehet az 
iskolának a tanítás módszerének szempontjából ahhoz, hogy valamely 
tudomány mint ilyen fejleszthető-e vagy sem, bevégzett e vagy bevég- 
zetlen ? Az iskolára nézve minden tudomány, illetve azon része, mely
nek eredményeit a tanítás anyaga gyanánt felhasználja, bevégzett valami, 
melyet neki a gyermek lelkének művelődéstartalmát öregbítő tanul- 
mánynyá kell átalakítani.

A synthesist ajánlja szerző a természetrajz, földrajz és történet 
tanítására, míg az analysis nagy értékének tanúságaképen felemlíti a 
társadalmi tudományokat és a mathesist.

A « módszerek »-nek (analysis és synthesis) e vázlata után áttér 
szerző azon tanítási formák tárgyalására, melyekben «tanításunk részle
teinek — a methodikai egységeknek — óránként vagy legalább is rövidebb 
időszakonkint mozogniok kell.» A mit szerzőnk a tanítási formák czíme 
alatt itt nyújt, az nem más, mint a Herbart-féle u. n. formális fokozatok 
ismertetése. Szívesen bevalljuk, hogy Kúthy úr hálás dolgot végzett,
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midőn hozzájárult ahhoz, hogy a hazai tanítóvilágnak elméleti tanulmá
nyokkal kevésbbé foglalkozó része is megismerkedjék a Herbart-féle 
psedagogia e sarkalatos elvével, csak azt sajnáljuk, hogy szerző, midőn 
Herbart formális fokozatairól beszél, tulajdonképen Zillernek, illetve 
Reinnek formális fokozatait adja, úgy hogy tárgyalásának ide vonatkozó 
része történeti hűség dolgában nem nagyon megbízható, sőt a szerző, 
mint már fentebb említettük, egyenesen oly terminusok miatt támadja 
meg Herbartot, melyeket ő a neki amputált értelemben sohasem használt, 
így pl. ezt mondja az 59.s köv. lapokon : «Herbart 5 fokozata tudvalevőleg 
a következő: 1. Az előkészítés lépcsőzete (analysis), 2. a tárgyalás lép- 
csőzete (synthesis), 3. a kapcsolás lépcsőzete (associatio), 4. az össze
foglalás lépcsőzete (systema), 5. az alkalmazás lépcsőzete (methodus). Az 
itt zárójelekben levő nevekre nézve szerző külön jegyzetben (59. 1.) arra 
figyelmeztet bennünket, hogy azok Herbarttól származnak, sőt későbben 
(69. és 70. 1.) egész bátran kritika alá fogja is ezen állítólagos Herbai-t- 
féle terminológiát. Hát bizony itt gyökeresen tévedett Kúthy úr. Her
bart maga ugyanis sehol sem beszél 5 formális fokozatról, ő csak négyet 
ismer, melyek nála a következő neveket viselik:" 1. Klarheit (a világos
ság fokozata, azaz a concret dolgok világos, tiszta megismerésének foko
zata). 2. Association. 3. System. 4. Methode. Az elsőt e négy fokozat 
közül kettéhasította azután Herbart nagynevű követője, Ziller* ** és az 
első részt nevezte analysisnek, második részét pedig synthesisnek. Az öt 
fokozat magyar nevei pedig, melyeket szerzőnk használ, úgymint : az 
előkészítés, tárgyalás, kapcsolás, összefoglalás és alkalmazás — nem egye
bek, mint a Rein*** által proponált, Herbart eredeti tervezetét már 
korántsem teljesen fedő elnevezéseknek fordításai. Kár volt tehát szerző
nek Herbart terminológiája és különösen az «analysis» szó ellen for
dulnia, melyet Herbart az előkészítés értelmében sohasem használ.

A Herbart-Ziller-féle formális fokozatok tárgyalásában a szerző 
még egy fontos mozzanat kiemeléséről feledkezett meg, t. i. a czél kitűzé
séről, mely a formális fokozatok tanának Ziller és követői által való fel
építésében oly fontos szerepet játszik.

A szerző különben nem elégedett meg avval, hogy a formális foko
zatoknak csak a theoriáját nyújtsa, hanem egyes kidolgozott leczkékben 
példát is mutat arra, mikében alkalmazandó ezen elmélet. E példák

* Herbart’s Pædagogische Schriften ed. Willmann, Leipzig, 1873.
I. 385. és II. 536.

** Ziller «Allgemeine Pædagogik» Leipzig, 1884. 23. és 24. §. p. 
259—325.

*** Rein-Pickel-Scheller «Theorie und Praxis des Volkssclmlun terri chts 
nach Herbart’schen Grundsätzen.» Dresden, 1882. I. r. 33. p.
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között találunk egy irodalmi leczkét a III. osztály anyagából (Czuczor 
«Hunyadi» ez. költeményének olvasása), egy földrajzi leczkét (Fehér- 
vármegye, valószínűleg az I. osztály számára) és végre egy physikait a
III. osztályrészére (A delejesség). E minták közül véleményünk szerint 
legjobb a földrajzi leezke, leggyengébb pedig az irodalmi. Az utóbbiban 
valóságos bábeli zűrzavar található, a mennyiben tárgyi, grammatikai, 
só't stilistikai és némileg költészettani magyarázatok össze-vissza vannak 
keverve magával a tartalom megbeszélésével, holott e magyarázatokat 
okvetetlenűl külön kell tartani és előbb elvégezni, és csak miután a 
szöveg megértése így teljesen elő van készítve, szabad a tulajdonképi 
olvasáshoz és tartalmi megbeszéléshez fogni, mely utóbbi természetesen 
a költeményolvasás legfőbb, sőt majdnem egyetlen czélja e fokon.

S evvel végére értünk az elismerésre méltó buzgalommal írt köny
vecskének, melyet bizonyára sokan haszonnal fognak forgathatni, és mely 
mindenesetre arról tesz tanúságot, hogy a szerzőben megvan az élénk 
érdeklődés a modern pædagogiai mozgalmak iránt. Ezért is nagyon saj
náljuk, hogy Kúthy úr — mint látszik ■— nem rendelkezhetett valami 
nagyobb irodalmi apparátussal, a mi aztán egy-két helyen kellemetlen 
botlást okozott. W a l d a p f e l  J á n o s .
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— A közoktatásügyi tanács működéséről szóló hosszabb tudó
sítás tárgy halmaz miatt jövő számunkra maradt.

Tornaünnep a koronázás évfordulóján. Felséges királyunk 
megkoronázásának negyedszázados évfordulóját tornaünneppel ülik meg 
a budapesti polgári- és közép-fiúiskolák és tanítóképző intézetek. Az 
ünnep műsora a következő :

I. A találkozó helyről — a Károlykaszárnya udvaráról — indulás 
kettős rendoszlopban, felvonulás a városligeti téli mesterséges jégpálya 
területére.

II. Szabadgyakorlatok. A kellő sorbontás a következő : az oszlo
pok (azaz egyes intézetek) közt 3 méter, a sorok közt 2 lépés távol lesz ; 
féltávolság ; minden második egy lépést tesz hátra.

III. Katonai gyakorlatok. Jelentkezhetik bármely intézet, ha leg
alább 32 tanulója részt vesz.

IV. Szertomázás,
V. Játék, I egyidőben.
VI. Verseny, a magas- és a távol-ugrásban I
Csak hordozható s az illető intézetek költségén odaszállított torna
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szerok lehetők. Egy-egy intézet azonban két szert (u. m. : egyet ősz- 
tálv- és egyet csapattornázásra) és egyetlen játéknemet választhat.

Mind a magas- mind a távolugrásra csak a középiskola felső 4- osz
tálya s mindegyik osztálynak egy-egy növendéke jelentkezhetik ; a VII. 
és VIII. osztálybeliek deszka nélkül ugranak.

VII. Versenyfutás. (I—IV. oszt.-ig 100 m., V—VIII-ig 150 m. 
távolra). Mindegyik osztályból csak egy tanuló jelentkezhetik.

A tornaünnepelést már egy héttel előbb próba előzi meg.
Egy-egy intézetet legalább is 50 tanuló képvisel egyforma öltö

zékben.
A jelentkező intézetek kötelesek a felvonulásban és a szabadgya

korlatban résztvenni.

— A magyar népdal ápolása és fejlesztése ügyében az orsz. 
bizottság népnevelői osztálya által egybehívott értekezlet f. é. ápril 80-án 
egyhangúlag elfogadta a György Aladár fogalmazta következő határo
zati javaslatot :

1. Az értekezlet kimondja, bogy a zene népszerűsítése s különösen 
a magyar daloknak a társadalom minden rétegében való terjesztése ha
zánkban első rangú kultúrpolitikai szükség s ennek alapján felhívja min
den egyes tagját, hogy e czél érdekében saját körükben s különösen a 
sajtó és közművelődési egyesületek igénybevételével, minden lehetőt 
megtegyenek.

2. Az értekezlet elnöksége emlékiratot nyújt be a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz, felkérvén őt, hogy szakközegei vagy külön 
e czélra összehívott szakértekezlet meghallgatása után létesítsen a «Ma
gyar Mesemondó» gyűjteményhez hasonló olcsó s gondosan megváloga
tott dalgyűjteményt, melyet különösen a vegyesajkú községek népisko
láiban és az ismétlő iparos-iskolákban terjesztenének s hogy ezenkívül 
tűzzön ki állandó évi jutalmakat oly tanítók számára, kik különösen 
nem magyar ajkú volt növendékeik között daltársaságokat létesítettek s 
azt már legalább három éven át sikerrel vezették. Az emlékirat benyúj
tása után lehetőleg a napilapokban is közzéteendő.

3. Adjon be az értekezlet emlékiratot a zenetanárok országos egye
sületéhez, melyben felkéri azt, hogy a magyar dal népszerűsítésének 
ügyét karolja fel s a szükséges előmunkálatokról, valamint a közérdek
lődés felkeltéséről gondoskodjék.

í. Kimondja az értekezlet szükségét annak, hogy a közművelődési 
egyesületek és különösen a tanítóegyletek az ügyet tanulmányozzák s 
hogy nagyobb városainkban a téli szokásos népszerű előadások közül 
legalább egy a magyar dal hatásának fontosságával foglalkozzék s annak 
népszerűsítését a népkönyvtárakkal, iskolai kirándulásokkal s olvasó-
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körökkel kapcsolatban fejtegesse. E végből teendő lépések kezdeménye
zésére egyes tagjait felkéri.

— A békésmegyei tanitó-egyesületnek 1890—91-ről szóló Év
könyv ében két pályanyertes pædagogiai értekezés olvasható. Az első 
Vaday Józseftől *A gyermekjátékok bevitele az iskolába és gyakorlásuk 
a tanító közreműködésével». Kiindulva abból az elvből, hogy «a torná
szat lehet ugyan testedző foglalkozás az egyénre, de a gyermekek és ifjú
ság testi nevelésében vezérfonalul nem szolgálhat», kimondja, hogy «az 
ifjúság physikai nevelésének egyedüli természetes eszköze a játék». Em
líti ezután a játék eszközeit, módjait. A játéknak rendszeres gyakorlása 
czéljából szükségesnek mondja, hogy egy válogatott és átdolgozott gyer
mekjáték-gyűjtemény és vezérkönyv legyen a tanító kezében s hogy a 
községeket törvény kötelezze alkalmas gyermekjátékhelyek alakítására.— 
Nagyon elismerjük a játék fontosságát s liiszszük is, hogy rövid időn 
ennek szempontjából nagyon át fog alakulni testi nevelésünk, tornázá- 
sunk, de viszont túlzott egyoldalúságnak tartjuk a játék kedvéért teljes
séggel pálezát törni a tornázás fölött. A tornázást nem eltörölni, hanem 
alaposan reformálni kell s a játékkal együtt kell neki helyet adnunk a 
testi nevelésben. A másik pályanyertes értekezés Purjesz Eugéniától 
való : «A kisdednevelés hatása a népiskolára, tekintettel a meg alkot éis 
küszöbén álló kisdednevelési törvényre» (mely azóta meg is alkottatott). 
Az óvóintézetek a szerző szerint ekkép hatnak a népiskolára :

1. A gyermek zsenge fejlettségéhez mért bánásmód által figyelni 
tanul. 2. Ha a gyermek felügyelet alatt van és figyel, akkor megszokja a 
fegyelmet. 3. Az óvodákban tanított dolgok vonzó hatásuknál fogva ma
gukkal ragadják a gyermekeket és megtanulják a velők közlőiteket, mi 
által értelmük fejlődik. 4. A versek, dalok tanítása tisztább nyelvezetet 
teremt. 5. Az óvoda kézimunkája a gyermek kézi ügyességét és szép iránti 
érzékét fejleszti. 6. Az óvoda sok gyermeket ment meg a korai haláltól, 
így több jól nevelt gyermeket ad az iskolának 7. Illemre szoktatja a 
gyermeket. 8. Az idegen ajkú népiskola számára a magyar nyelvnek ala
pot teremt. 9. A népiskolai vallástanításnak szintén az óvoda veti meg 
az alapját.
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BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Udvüzlegy Mária ! Imakönyv a bold. Szűz tiszteletére. Irta : dr. Walter 
Gyula. Az esztergomi főegyházm. hatóság jóváhagyásával. Ötödik újból át
nézett és bővített kiadás. Esztergom, 1892. A szerző tulajdona. Kis 8.-r. 
540 és XIV. 11. Ara angol-vászon kötésben 80 kr. Szebb kötésben 1 frt 20 kr, 
2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 8 frt.

A Magyar Paedagogia 4-dik számában a beküldött művek közt az 
Első Osztály teljes Vezérkönyvéről (Dreiszigertől) tévesen van Írva, hogy 
Zentán jelent meg, mert a könyv Adán jelent meg a szerző költségén.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Je g y z ő k ö n y v

a Magyar Pædagogiai Társaságnak 1892. évi ápril hó 28-án tartott
elnökségi üléséről.

Elnök : Heinrich Gusztáv dr.
Jegyző : Trájtler Károly.
Jelen vannak : Badics Ferencz, Csengery János, György Aladár, 

Lengyel Sándor, Pauer Imre és Volf György elnökségi tagok.
1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatik.
2. Titkár jelenti : a)  Nátafalussy Cornél 50 frttal az alapító tagok 

sorába lépett ; h)  Wodiáner Artur (Lampel Bobért) könyvkereskedő a 
folyóirat utolsó oldalát hirdetések czéljából füzetenkint 10 írtjával bérbe 
vette ; c)  Geöcze Sarolta rendes tag köszönetét mond megválasztatásáért ;
d) a főváros hatóságához kérelmet intézett, hogy iskolái részére a folyó
iratot megrendelni szíveskedjék; e)  a Comenius ünnepély a megállapí
tott programm szerint lefolyt; f) a társaságba újonnan 91 kültag lépett 
be. A kültagok száma 410.

3. Titkár előterjesztést tesz új rendes tagok választása tárgyában. 
Az ajánlott 37 tanférfiú közül az elnökség 22-nek megválasztását fogja 
javaslatba hozni.

4. A pénztárnok jelentése szerint a Társaság vagyona 1899 frt 38 kr.
5. A folyóirat kiadási költsége egy évre 2800 frt.
6. Az ellenőr jelentést tesz, hogy a pénztárt megvizsgálta s min

dent a legnagyobb rendben talált.
7. A folyóiratot ez évben 1000—1000 példányban fogják nyo

matni.
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8. A szerkesztőnek füzetenkint 64 frt átalány utalványoztatik, hogy 
ebből a folyóiratban megjelenő czikkeket honorálhassa s a kezelési költ
ségeket fedezhesse.

9. Megállapíttatik az ügyrend.

J e g y z ő k ö n y v

a Magyar Pœdagogiai Társaságnak Í892. évi április ЗО-án tartott fel
olvasó és rendes üléséről.

Elnök : Yerédy Károly dr.
Jegyző : Trájtler Károly.
Jelen vannak : Badics Ferencz, Böngérfy János, Csengeri János, 

György Aladár, Gyulay Béla, Komáromy Lajos, Léderer Ábrahám, Len
gyel Sándor, Málnai Mihály, Nagy László, Peres Sándor, Sebestyén Gyula, 
Tóth József, Zsengery Samu rendes tagok s mintegy 80 vendég.

Elnök az ülést megnyitván :
I. Szuppán Vilmos felolvassa : «Az ausztriai kézmives iskolák és 

iparoktatásnak némely kérdései» czimü jelentését.
П. Gyulay Béla következő czímű tanulmányát olvassa fel : Nép

oktatásunk a vegyesházbcli királyok korában.
A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követi.
1. Titkár előterjesztései és jelentései az elnökségi ülésen hozott 

határozatokról (1. az elnökségi ülés jegyzőkönyvét).

Rendes tagoknak megválasztatnak :

Békési Gyula (Debreczen). 
Capesius J. (N.-Szeben). 
Demeczky Mihály (Budapest). 
Dischka Győző (Pécs). 
Fenyvessy Ferencz (Budapest). 
Göőz József (Budapest). 
Gyomlay Gyula (Budapest). 
Hegedűs Károly (Budapest). 
Heller Ágost (Budapest). 
Inczédy Dénes (Pécs).
Keleti Gusztáv (Budapest).

Körösi Sándor (Fiume).
Kúthy József (Sz.-Fehérvár).
Lázárné Kasztner Janka (Kolozsvár). 
Márki Sándor (Budapest).
Mihalyik Izidor (Budapest).
Platz Bonifácz (Budapest).
Schmidt Ágoston (Budapest). 
Somlyay József (Budapest).
Váró Ferencz (N.-Enyed).
Velőssy Lipót (Budapest).
Wagner Alajos (Budapest).

3. Az elnökség által előterjesztett ügyrend változatlanul elfogad-
tatik.

4. Lederer Ábrahám 50 írttal alapító tag lesz.
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Je g y z ő k ö n y v

л Magyar Pœdagogiai Társaságnak 1893. május 18-nn tartott felolvasó
és rendes üléséről.

Elnök : Heinrich Gusztáv dr.
Jegyző : Trájtler Károly.
Jelen vannak : Badics Ferencz, Böngérfy János, Dezső Lajos, 

Göőz József, György Aladár, Gyulay Béla, Hegedűs Károly, Komáromy 
Lajos, Kerékgyártó Elek, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám, Lengyel 
Sándor, Málnai Mihály, Nagy László, Peres Sándor, Péterfy Sándor, 
Kadó Vilmos, Szuppán Vilmos, Zsengery Samu rendes tagok.

Elnök az ülést megnyitván
I. Dezső Lajos felolvasást tart : «A tanítóképezdei tanárok képzésé

ről.» E felolvasás vitát idézvén elő, elhatároztatott, hogy őszszel ugyanez 
a kérdés vita tárgyává fog tétetni.

H. Léderer Abrahám következő czímű értekezését olvassa fel: 
«A pædagogiai eszmék elterjesztéséről». Mindkét felolvasót megélje
nezték.

A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követi.
I. A titkár jelenti, hogy Fenyvessy Ferencz 50 forinttal az alapító 

tagok sorába lépett. Az újonnan megválasztott rendes tagok közül töb
ben köszönetét mondanak megválasztatásukért. A rendes tagok közűi: 
Vajdafy Gusztáv, Keleti Gusztáv, Sebestyén Gyula és Sebestyénné Stetina 
Ilona ajánlatokat tettek alapítványokra. A rendes tagok eddigi ajánlatai 
1200 írtra rúgnak. A külső tagok száma 29-el szaporodott. Összes szá
muk 431.

2. Pénztárnok jelenti, hogy 1892. január 1-től az összes bevétel 
780 frt, a kiadás 730 frt 54 kr, pénztári maradvány 49 frt 46 kr.

A  M a g y a r  P æ d a g o g ia i T á rsa sá g  a la p í tó  tag ja i.

5. Nátafalussy Koméi, jászóvári prém. r. kanonok s főgymn. igaz
gató, a társ. rendes tagja (Kassa) ; 6. Léderer Ábrahám fővárosi nyug. 
igazgató, a társ. r. tagja (önkéntes ajánlatát alapítványra változtatva) ;
7. dr. Fenyvessy Ferencz országgyül. képviselő, a társ. r. tagja— 50—50 
forinttal.

A  r e n d e s  ta g o k  ö n k é n te s  a já n la ta i .

15. Wollmann Elma (Pozsony) ; 16. Vajdafy Gusztáv (Budapest) ; 17. Se
bestyén Gyula (Budapest) ; 18. Sebestyénné Stetina Ilona (Budapest) ; 
19. Keleti Gusztáv (Budapest) : 50— 50 írttal. Ezekkel az ajánlatok ösz- 
szege : 1200 frt. .
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K ülső  ta g o k u l  (m ájus 18-ig) f e lv é te t te k  :

Aiben Mátyás (Szatkmár).
Balázs Gyula (N.-Biese), Bruck Ferencz (Újvidék).
Czehe Győző (Zenta).
Dóczi Imre (Debreczen).
Egry Ferencz (B.-Palota).
Feld Vilmos (Mármaros-Sziget), Forray Ferencz (Zenta).
Garay Antal (Budapest), Gyulányi Adolf (Budapest).
Dr. Hajnóczy K. József (Lőcse), Hechtl Irma (Budapest).
Kiinda Gyula (Budapest), Kolbenhayer Soma (R.-Palota), König 

Gusztáv (Budapest).
Laszip János (B.-Palota).
Dr. Maywald József (Budapest), Mártics Bozin (Temesvár), Mátray 

Lajos (Szathmár).
Nemessányi Adél (Újvidék).
Sarmaságh Géza (Szathmár), dr. Schőber Emil (Szathmár), Szabó 

Ferencz (N.-Bicse), Szieber Ede (Kassa), Szűcs Lajos (Zenta).
Dr. Theisz Gyula (Budapest), Timon Miklós (B.-Palota).
Varga János (R.-Palota), Wágner Manó (B.-Palota).
Összesen : 29. A korábbi kimutatásokkal együtt (leszámítva a ren

des tagul megválasztott 7 tagot) a külső tagok száma :
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I. A társaság szervezete.

1. §. A társaságnak vannak : tiszteleti, rendes és külső tagjai; van 
továbbá : egy tiszteleti elnöke, egy elnöke, három alelnöke, egy titkára, 
egy szerkesztője, egy jegyzője, egy könyvtámoka, egy pénztárnoka és egy 
ellenőre.

2. §. A társaság a tárgyalás alá kerülő ügyeket rendszerint testü
letileg intézi el : a) az elnökségi ülésen, b) a rendes tagok zárt ülésén, 
c)  az évi nagy-gyűlésen.

II. A társaság tisztviselői.

3. §. Az elnök a társaság vezetője s mindennemű ügyeinek legfőbb 
intézője ;

a)  képviseli a társaságot egyesekkel és hatóságokkal szemben ;
b)  elnököl a társaság mindennemű gyűlésén ;
c) a titkárral együtt aláírja a fontosabb iratokat ;
d)  rendelkezik a társaság ügybeosztása s összes ügymenete felett. 

Sürgős esetekben, az elnökségi vagy zárt ülés utólagos hozzájárulásának 
fentartásával, saját felelősségére önállóan is rendelkezik ;

ej a társaság pénztárából utalványozza a szerkesztőnek és a «Ma
gyar Pædagogia» dolgozótársainak tiszteletdíjait, valamint az elnökségi 
ülés által megszavazott egyéb költségeket. Sürgős esetekben, az elnökségi 
ülés utólagos jóváhagyásának fentartásával, lOOfrt erejéig saját felelőssé
gére is utalványozhat.

4. §. Az alelnökök az elnököt akadályoztatása esetén helyettesítik, 
még pedig : a) a felső-, b) a közép-, c)  a népiskolai tanügy képviselője. 
A helyettesítés tartama alatt mindazon jogokat gyakorolják, melyek az 
elnököt megilletik.

5. §. A titkár feladata a társaság szellemi életének folytonos ébren
tartása s az e körbe vágyó ügyek vitele ;

a)  végzi az irodaügyet s a beérkező és kimenő fontosabb iratokról 
naplót vezet ;

b)  őrzi a társaság irattárát ; a jegyzőkönyveket hitelesítésük után 
azonnal magához veszi és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról ;

c)  szerkeszti a társaság szellemi ügyeivel összefüggő iratokat, kör
leveleket stb. ; a fontosabbakat az elnökkel együtt, a kevésbbé fontosa
kat (levelezés, átiratok, értesítések s egyéb közlemények) rendesen csak 
egymaga írja alá ;

d)  előkészíti és rendezi a felolvasó üléseket. A felolvasó szándék 
az értekezés tárgyának megjelölésével nála jelentendő be ;



e)  további eljárás végett hozzá intézendők a társaság tiszteleti, 
rendes és külső tagjaira vonatkozó ajánlatok ;

f) a tiszteleti és rendes tagokat megválasztatásuk után egyenkint 
értesíti s nekik a tagsági oklevelet megküldi ; a külső tagok felvételét a 
társaság folyóiratában együttesen közli. Mindhárom jegyzéket közli a 
pénztárnokkal is ;

g) a fölmerült ügyekről jelentést tesz az elnökségi ülésnek ; a fon
tosabb ügyeket az elnökségi ülés határozatai értelmében a rendes tagok 
zárt ülése elé terjeszti ; végül kimerítő, s a társaság egész évi működését 
feltüntető Írásbeli jelentést terjeszt a nagygyűlés elé ;

h) a titkár az ügyvitelért az elnökségnek felelős.
6. §. A szerkesztő a társaság folyóiratát szerkeszti;
a) a folyóirat — augusztus és szeptember kivételével — havon- 

kint egyszer, a hó első napjaiban jelenik meg ;
h) a munkatársakat a szerkesztő maga gyűjti. Mind a tagok mind 

a társaság kebelén kívül álló munkatársak dolgozatait saját felelősségére 
közli vagy elutasítja, elnöki utalványra a pénztárnoktól fölveszi az egyes 
füzetek irói tiszteletdíját, kézhez juttatásukról gondoskodik, róluk téte
lenként igazolt könyvet vezet, s azt félévenként megvizsgálás és látta- 
mozás végett az ellenőrnek bemutatja ;

c)  tartozik helyet juttatni a társaság hivatalos közleményeinek, 
még pedig a szövegben : a jegyzőkönyvi kivonatoknak, tagfelvételi jelen
téseknek s egyéb, a társaság minden tagját érdeklő hirdetéseknek ; a 
borítékon : a pénztárnok nyilvános nyugtázásainak ;

d) a szerkesztésért a nagy-gyűlésnek felelős.
7. §. A jegyző szerkeszti az összes ülések, u. m. az elnökségi, a 

felolvasó s az ezeket követő zárt ülések és az évi nagy-gyűlések jegyző
könyveit, melyekről a társaság folyóirata számára a lényeges mozzana
tokra vonatkozó kivonatot készít.

8. § A könyvtárnok a társaság könyveit őrzi s ezekről lajstromot
vezet ;

a)  a könyvszerzésre nézve indítványt tesz az elnökségi ülésen ;
b)  a gyarapodást negyedévenkint a rendes tagok zárt ülése elé, 

évenkint a nagy-gyűlés elé terjeszti.
9. §. A pénztárnok vezeti és nyilvántartja a társaság összes tagjai

nak és a folyóirat előfizetőinek név- és lakás-jegyzékét ;
a) beszedi a tagsági és előfizetési díjakat ; a hátralékos díjakat 

október hóban az illetők költségére postai megbízás útján hajtja be ;
b)  gondoskodik a folyóirat pontos szétküldéséről ;
c) kifizeti az elnök által utalványozott összegeket ;
d)  folyókiadásokra csak a külső tagok és előfizetők díjait s a ren

des és más tagok önkéntes adományait fordítja ; az alapítványokat külön 
kezeli s a társaság egyéb vagyonával együtt az elnökség határozatai 
szerint tőkésíti ;

e) a pénztár állapotáról havonkint az elnökség ülésén, negyed
évenkint a rendes tagok zárt ülésén szóbeli, évenként a nagy-gyűlés elé 
kimerítő írásbeli jelentést tesz. Itt egyszersmind bemutatja a jövő évi 
költségelőirányzatot.

10. §. Az ellenőr negyedévenkint megvizsgálja a pénztárnok köny
veit s a pénztárt, és tapasztalatairól a legközelebbi elnökségi ülésen jelen
tést tesz.

A MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG ÜGYRENDJE. 3 1 9
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III. A társaság- ülései.

A )  E ln ö k sé g i ü lé se k .

11. §. Az elnökség tagjai a társaságnak az 1. §-ban megnevezett 
tisztviselői.

12. §. Elnökségi ülés rendesen havonkint egyszer, lehetőleg a fel
olvasó ülést megelőző napokban tartatik. Idejét s helyét az elnök hatá
rozza meg és erről a titkár útján értesíti az elnökség tagjait. Szükség 
esetében havonkint több ülés is tartható.

13. §. Az elnökségi ülés elé tartoznak : a társaság összes folyóügyei, 
a zárt ülésekről hozzáutasított vagy a kebelében tett indítványok, a tag
ajánlásra vonatkozó jelentések stb.

14. §. Az ülést az elnök vagy az egyik alelnök vezeti a 4. §-ban 
megjelölt sorrendben. Ha egyikök sincs jelen, ülés nem tartható.

15. §. Az ülés a fontosabb ügyekben véleményező, a kisebb ügyek
ben végérvényes határozatot hoz. A tiszteleti s rendes tagságra ajánlot
tak közül szótöbbséggel állapítja meg a zárt ülés vagy a nagy-gyűlés elé 
megválasztásra ajánlottak névsorát. A külső tagok felvételére nézve 
érvényesen határoz.

16. §. Akár véleményező akár érvényes határozat hozatalához 
szükséges, hogy az elnökön (vagy az egyik alelnökön) kívül legalább négy 
tisztviselő legyen jelen, köztük az is, kinek ügykörébe a kérdéses tárgy 
tartozik.

B )  F e lo lv a só  és z á r t  ü lé sek .

17. §. Felolvasó ülés rendesen havonkint egyszer tartatik, kivéve 
június, július, augusztus hónapokat és a nagy-gyűlés hónapját. Idejét s 
tárgyát az elnökség határozza meg s azokról a titkár a fővárosi rendes 
tagokat külön, a vidékieket a hírlapok útján értesíti.

18. §. A felolvasó ülésen rendszerint az elnök vagy az alelnökök 
egyike, ezek távollétében a tiszteleti elnök vagy egy idősb tag elnököl.

19. §. A felolvasó ülést rendszerint a rendes tagok zárt ülése követi. 
Ennek megtartásához okvetetlenül szükséges az elnök vagy egyik alelnök, 
az érvényes határozatokhoz pedig legalább 15 tag jelenléte.

20. §. A zárt üléseken a jegyző felolvassa a múlt ülések jegyző
könyveinek azon pontjait, melyek a zárt ülés elé tartozó ügyekről szólnak ; 
a titkár jelentést tesz a fontosabb folyóügyekről s a külső tagok felvéte
léről, és beterjeszti a rendes tagságra ajánlottak névjegyzékét. Az indít
ványokra nézve, melyeknek tárgya az ülés előtt a titkárnál bejelentendő, 
az ülés vagy mindjárt határoz vagy az elnökséghez utasítja vélemény- 
adás végett.

C) N ag y -g y ű lé sek .

21. §. Nagy-gyűlés évenkint egyszer, rendszerint január hóban 
tartatik. Helyét s napirendjét az elnökség állapítja meg s ezt a társaság 
folyóiratában és a hírlapok útján közhírré teszi, a tiszteleti-, alapító- és 
rendes tagokat ezen felül külön meghívókkal értesíti.

22. §. A nagy-gyűlés elé tartozó ügyekre és a szavazások módjára 
nézve az alapszabályok 24—25. §§. intézkednek.
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I.

Minden nevelőnek mindenekelőtt ismernie kell azon pæda- 
gogiai eszméket és elveket, melyek a nevelésben irányadók ; de 
tudnia kell azt is, hogy ezek miképen származnak, fejlődnek, ter
jednek és hogy valósulnak meg.

De mily nagy ész és szív kell • egy új eszme feltalálására ? 
Mennyi erőt, lelkesülést és ernyedetlen munkálkodást követel egy 
eszme terjesztése és megvalósítása ? ! Mily nagy szerepet játszanak 
az anyagi érdekek, a becsvágy, a hazaszeretet és az emberszerétet 
az eszmék terjesztésében '? ! És mily óriási bátorságot, kitartást 
kíván egy hamis és káros eszme kiirtása ?

Mindezen érdekes és fontos kérdésekre általában a művelő
dés története, különösen a neveléstan története ad felvilágosítást.

Ezen tudományokból tanulhatjuk, hogy a pædagogiai eszmék 
kezdetben a tapasztalásból származnak, és fejlődésük kezdetén 
mint csírák fekszenek a természet és a társadalom talajában. 
Ennek minőségétől és a pædagogiai segédtudományok, mint a 
vallástudomány, philosophia, az államtudomány és a természet- 
tudományok állapotától, valamint az uralkodó viszonyoktól és 
világnézettől függ e csírák növekedése és terjedése, t. i. az eszmék 
fejlődése tartalmukra, terjedelmükre, világosságukra és helyes
ségükre nézve.

1. Lássuk pl. a «nevelés czélja» eszméjét.
A vallásos népek nevelési czélja, hogy Isteneik tulajdonsá

gaival bírjanak. A műveltebb vallásos monotheisticus népek az 
Istenhez való hasonlóságot tűzik ki a nevelés czéljául. Locke 
és a philanthropisták a boldogságot, Rousseau a természetes
séget, Pestalozzi a tehetségek összhangzó kiképzését, Herder

21Magyai’ Pædagogia, I, 6. 7.
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az emberszeretetet, Diesterweg a jó, szép és igaz terén való ön- 
tevékenységet, Herbart az erkölcsös jellemet tűzték ki a nevelés 
czéljául; Gönczy Pál egy felolvasásban az iskola czéljáról értekez
vén, azt mondta : Feladatunk az, bogy a népet a mennyire csak 
tehetségünkben áll, neveljük jó erkölcsűvé, vallásossá, munkássá, 
értelmessé és mindenekfelett, — a mennyire hatalmunkban áll, 
épúgy egészségessé, testileg is erőssé.

A természettudományok és a sociologia is hatással voltak a 
teleologia fogalmának és ez által a nevelés czélja eszméjének fej
lesztésére.

Ha a nevelés czéljául azt tűzik ki, hogy az a növendéket 
képesítse a létért való küzdelem legyőzésére, akkor már észre vesz- 
szük a Darwin elméletének befolyását.

Az a nézet, hogy a természetben czélról szó sem lehet, hogy 
a nevelés semmit sem tehet a czél elérésére, mert a gyermek mégis 
csak azzá válik, mire természeténél fogva válnia kell, a materialis- 
mus kifolyása.

Azon eszme, mely szerint a növendéket úgy kell nevelni, hogy 
majdan képes legyen a közjóiét gyarapítása és az egész emberiség 
anyagi, szellemi és erkölcsi haladása előmozdításában öntudatosan 
és önállóan közreműködni, a sociologia tanainak hatása alatt áll.

2. A pædagogiai eszmék, mint az életbölcsesség szabályai 
legelőször rövid mondatokban, közmondásokban jutnak kifejezésre 
és mivel az ily közmondások és példabeszédek csattanós rövidsé
gük miatt szájról-szájra járnak, legalkalmasabbak a pædagogiai 
eszmék terjesztésére. A példaadás fontosságát pl. ilyen közmon
dásokban találjuk kifejezve : Többet ront egy rossz példa, mint 
húsz jó építhet. Szavak törpék, példák óriások. Verba docent 
exempla trabunt. Longum iter est per præcepta, breve et efficax 
per exempla stb.

Bölcs Salamon példabeszédében : «Vezesd a gyermeket ter
mészete szerint», nem találjuk-e m áraz egyéni nevelés eszméjének 
hangoztatását.

Hogy az iskolai oktatásnak gyakorlatinak kell lennie, azt 
már a rómaiak tudták, mert már Seneca óta ismerik ezt az elvet : 
«Non scholæ séd vitæ discimus». A bölcs Simon b. Gamlill rabbi 
pedig már Er. e. ugyanazon eszmét a következőben fejezi ki: Nem 
a tudás, hanem a tett a fődolog.

Az alaposság eszméjét már Sallustius hirdette, azt mondván :
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«Non múlta séd múltúm». Nem sokfélét, hanem inkább sokat egy 
tárgyból kell venni.

Ha az önállóságra való nevelésnek eszméjét akarjuk kifejezni, 
akkor a régi közmondást alkalmazhatjuk: «Ki soha sem botlik, 
soha sem jár egyenest».

3. Az új pædagogiai eszmék hasonlók azon növényekhez, 
a melyek csak a zivatar által gyarapodnak jobban. A paedagogiai 
eszmék is folytonos küzdelemben állnak az előítéletekkel, az új 
iránti ellenszenvvel, a magánérdekkel.

Huxley a lángeszű férfiakat két csoportra osztja. Az első cso
porthoz tartoznak azok, kik a korszakukban uralkodó eszméket 
kifejezik ; ezek korszakuk tükrei. A második csoporthoz tartoznak 
azon genialis férfiak, kik oly eszméket fejeznek ki, melyek csak 
két vagy három századdal később mennek át a nemzetek gondo
latkörébe.

De az eszmékre nézve is négy csoportra lehet az embereket 
felosztani : 1. azon kis csoportra, melynek tagjai egy eszmét fel
találnak, hirdetik is, de hiányzik belőlük az az erély, hogy az eszme 
elterjesztésével járó harczot végig küzdjék.

Vannak 2. oly geniális és erkölcsös férfiak, kik egy új eszmét 
feltalálnak, hirdetik lelkesüléssel, önfeláldozással, sőt életüket is 
feláldozzák érte.

Vannak ismét 3. oly férfiak, kik a mások eszméit karolják fel 
ás erélyesen küzdenek értük, míg az egész világgal elfogadtatják.

A 4. legnagyobb csoportot azonban csak az emberek alkotják, 
kik az új eszmét nem fogják föl és egész erejükkel küzdenek elle
nünk. Ezekről mondja már Heine : hogy mióta Pythagoras tételé
nek feltalálása alkalmával 100 ökröt áldoztak az isteneknek hála- 
-datosságból, azóta minden új eszme feltalálásától rettegnek az 
Ükrök.

Comeniust a morvaországi hatóságok keményen üldözték, 
Eousseaunak «Emil» czimü müvét nyilvánosan elégették; Pestai - 
lozzi intézetét vallástalansággal vádolták ; Eröbel gyermekkertjeit 
betiltották; Diesterweget, szabadelvű elvei miatt megfosztották 
kenyerétől, de mind hiába, mert épen evvel keltették föl a közön
ség figyelmét e nagy szellemek iránt s akaratuk ellenére is hozzá
járultak a kárhozatosaknak tartott eszmék elterjedéséhez.

Herbart már ezen század elején hirdette az ő pædagogiai 
-eszméit ; de azok nem azért terjedtek oly nehezen és lassan, mivel

21*
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philosophiai irályuk következtében új és idegen mükifejezéseik 
nehezen voltak érthetők, hanem azért is, mert az emberek restsége, 
közömbössége és irigysége gátolta terjedésüket; de midőn Ziller, 
Herbartnak legtevékenyebb tanítványa hallgatóival egyetemben a 
még most is működő pædagogiai egyesületet létesítette, melynek 
feladata a tudományos pædagogia fejlesztése volt, és eszméik elter
jedéséről évkönyv kiadásával gondoskodtak, az ellenpárt becsüle- 
érzetét látszólag megtámadták, mi által a tanítóság közfigyelmét 
magukra vonták és rövid idő alatt sokkal nagyobb tért hódítottak 
Herbart elveinek, mint az előbbi 50 év alatt.

Schmidt Károly anthropologiai nevelés-eszméje minden
esetre új és fontos eszme volt ; de az ő kora halála miatt és buzgó 
apostolok hiányában ezen eszme csak lassan terjed.

4. A paedagogiai eszmék feltalálása és elterjedése igen gyak
ran a legnagyobb csendben észrevétlenül történik, és csak akkor 
törnek maguknak egyszerre utat, ha egy erélyes jellem akad, kinek 
elég bátorsága, bölcsesége, tapintata van az eszme megvalósítá
sára, vagy ha befolyásos férfiak feladatukká teszik ezen eszmék 
általánosítását és elterjesztését. Ha Rattich Farkast Lajos anhalt- 
kötheni herczeg; Comeniust Bákóczy György fejedelem és Geer 
Lajos amsterdami kereskedő, Frankét több jótevő és emberbarát; 
Pestalozzit a svájczországi kormányok, Herbartot Humboldt Vil
mos, Delbrück és a königsbergi egyetemi tanács, Brunswik Terézt 
a magyar arisztokraczia ; Gönczy Pált Karap Sándor váltótörvény
széki biró és Diószeghi Samu kereskedő anyagi és erkölcsi támo
gatásban nem részesítették volna ; akkor talán sok messzevágó 
reformeszme nem terjedt volna oly gyorsan, mint tényleg történt, 
sőt sok még napvilágra sem került volna.

5. A paedagogiai eszmék némelykor az emberek természet- 
ellenes életmódja, a nemzetek szerencsétlensége és romlottsága 
következtében merülnek fel.

Vessünk egy pillantást a szemléleti oktatás eszméjének fejlő
désére.

A szemlélet, az érzékek kihasználása az emberi természet, 
nélkülözhetetlen szükségleteihez tartozik.

Minden gyermek szemeivel látni, füleivel hallani akar. Vol
tak azonban korszakok, melyekben az emberek a természetesség 
útjáról letértek.

A X., XL, XII. században a tudósok, a szellemi vezérek az,
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igazságot csak az abstract spekulatió által hitték feltalálhatónak ; 
állításaik igazságának bebizonyítására a régi könyvek voltak 
irányadók.

Azon időben a természetrajzi könyvekben oly állatok leírása 
volt található, melyek sohasem léteztek ; pl. a «griff», a «phönix». 
A mennydörgés keletkezésének okául azt mondták, hogy a szél a 
felhőket szétrobbantja, mint a vízhólyagokat; a villám pedig a 
szél által korbácsolt felhők összeütközésének eredménye (lásd Hel
ler Ág. A physika története czimü könyvét).

Midőn a párisi akadémiához azon kérdéssel fordultak, vájjon 
az olaj megfagy-e télen, az akkori tudósoknak eszébe sem jutott, 
hogy kísérletet tegyenek és a tapasztalt eredményhez képest adja
nak választ, e helyett Aristoteles könyvében kutattak, s minthogy 
erre vonatkozólag semmit sem találtak benne, azt a feleletet ad 
ták: minthogy ez Aristoteles könyvében nem található, e kérdésre 
felelnünk nem lehet.

Ezen káros verbalismus addig tartott, míg nehány láng- 
elméjü, önállóan gondolkodó férfi, mint pl. Yicamo Vilmos, Boger 
Baco belátta, hogy az akkori tudományos hypothesisek a valóság
nak meg nem felelnek és az e téren észlelt meddőség, eredmény
telenség a tapasztalás, a szemlélet hiányának tulajdonítható. Az 
elsők, kik a szemlélet eszméjét hirdetni kezdték, a legkellemetle
nebb üldözéseknek voltak kitéve, de végül mégis el kellett ismer
niük e korszakalkotó újítást, miután a verulami Baco, Comenius, 
Locke, Bousseau és Pestalozzi annyit fáradoztak ez eszme é rde
kében.

De valamely eszme ismerésétől megvalósulásáig még igen 
nagy lépés van.

Nálunk a népiskolai törvény a beszéd- éa értelem-gyakorlatok 
tanításának elrendelésével nagy lépést tett a szemléltetés eszméjé
nek terjesztésére nézve, de azért még most is találhatók oly isko
lák, hol a beszéd- és értelem-gyakorlatok tanítása abból áll, hogy 
a tanítók egy erre vonatkozó vezérkönyvet bemagoltatnak és a 
termószetrajzi leczkéket minden előleges szemlélet nélkül tanítják. 
Ily kárhoztatásra méltó eljárás csak azt bizonyítja, hogy a legjobb 
pædagogiai eszmék megvalósítása főkép a tanítók lelkiismeretétő 1, 
kötelességérzetétől és buzgóságától függ.

6 . Az eszmék némelykor nyugvó erőkként lappangnak, és 
különböző okoknál fogva lépnek fel ismét, mint eleven erők.
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Az 1848. évben mindenütt a szimultán iskola eszméje lépett 
életbe és ez idő óta folytonos harczban állott a hierarchia és a 
reactió eszméivel.

Midőn most a porosz kormány egy új népiskolai törvénynyel 
lépett a képviselőház elé, melyben a szimultán iskola eltörlése volt. 
kimondva, ez a lappangó eszme egész erővel feltámadt és egész 
Németország oly nagy bátorsággal szállt síkra érte, hogy a porosz 
kormány jónak látta az egész törvényjavaslatot visszavonni.

7. Vannak paedagogiai eszmék, melyek csak rövid életűek ; 
csíráznak, fejlődnek, gyümölcsöznek és elhervadnak.

Az iskolai takarékpénztárak eszméjét egy délmagyarországi 
szerény tanító pendítette meg az «Ungarischer Schulbote» czimű 
lapban, de senki sem hederített reá. Midőn egy belga ügyvéd ezen 
eszme indítványozásáért 10,000 franknyi díjat kapott jutalmúl, s az 
eszme Belgiumban és Francziaországban megvalósult, és midőn 
boldogult Weisz B. F. ezen eszmével nálunk fellépett, akkor Magyar- 
országon is elterjedt. Weisz B. F. halála után a postatakarék
pénztárnak az egész országra kiterjesztése az iskolai takarékpénz
tárak eszméjét háttérbe szorította.

8. Hogy a paedagogiai eszmék gyorsabban terjednek és 
könnyebben megvalósulnak, ha más uralkodó politikai nemzeti 
vagy vallásos eszmékkel párosulva lépnek fel, azt a paedagogia 
története sok esetben mutatja.

Vizsgáljuk pl. az általános népoktatás eszméjét. Ezt már a 
régi népek is ismerték. A zsidó nép vezetői pl. már Kr. e. küldöt
tek minden helységbe rabbikat, hogy meggyőződést szerezzenek 
arról, vájjon van-e mindenütt népiskola vagy sem. — Mária The- 
rézia királynénk a Batio educationisban kifejezést ad azon kívá
natnak, hogy mindenütt legyen iskola. — Az 1789. franczia con
vent a liberté, égalité és fraternité eszméinek hirdetője is követelte 
már az általános iskoláztatást.

«L’instruction est le besoin de touts. La société doit favoriser 
de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre 
l’instruction à la portée de tous».

Ezen idő óta Európa minden államában sok történt ezen 
eszme megvalósítására. Magyarországban pl. 1867-ben 8000 nép
iskola volt. De midőn az 1868. népiskolai törvény 1. §-a az általá
nos tankötelezettséget kimondotta, azon idő óta tehát 24 év alatt 
az iskolák száma 17,000-re szaporodott.
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Ugyanezen tapasztalatot fogják majd szerezni a kisdedneve
lés eszméjéről is.

Ámbár ezen eszmét már Comenius megpendítette s Angol
országban az a XVII. században megvalósult, ámbár Magyar- 
országban Brunswik Teréz grófné már 1826-ban létesítette Budán 
az első kisdedóvót, és ámbár az országos kisdedóvó-egyesület már 
60 év óta, és a Fröbel nőegylet már 25 év óta fáradozik ezen 
eszme meghonosításán és elterjesztésén : mégis csak 700 kisdedóvó 
van az egész országban és a fővárosi hatóság eddig még egyet sem 
tart fenn.

A múlt évben szentesített kisdedóvó törvény nagy befolyás
sal lesz a kisdednevelés eszméjének elterjedésére és egy pár év 
múlva a kisdedóvó-intézetek száma nem 700, hanem talán már 
7000 lesz.

9. A paedagogiai eszmék elterjedésére a tanítógyűlések, a 
nevelési és culturegyesületek, de főkép a költők, a regényírók a 
napi sajtó fontos tényezők.

Hogy a tanítógyülések legalkalmasabbak az új eszmék iránt 
érdeklődés gerjesztésére, azt senki sem fogja kétségbe vonni, a ki 
a legutóbb lefolyt tanítógyülésen jelen volt és a ki e gyűlés napló
jának tartalmát csak felületesen ismeri. Ily gyűlések azonban rit
kák és ép ezért üdvözöljük örömmel a nevelési egyesületek áldásos 
működését, és azon napi lapokat, melyek hetenkinti tanügyi czik- 
kek közlésével a közönség figyelmét a nevelés és oktatásügyre 
irányítják. Nagyon kívánatos volna, hogy ez újságok gyakrabban 
foglalkoznának a családi és társadalmi nevelés kérdéséivé!.

H.

Még egy néhány pædagogiai eszmét kívánok felsorolni, me
lyek nem újságoknál fogva érdemelnek említést, hanem azért, 
mert gyorsabb és általánosabb elterjedésüket és népszerűsítésüket 
nagyon szükségesnek tartom.

1. Első sorban az úgynevezett Herbart-féle eszméket említem.
Ez eszmék t. i. a nevelő oktatás, a sokoldalú érdeklődés, a 

formális tanfokok, a concentratió, a művelődéstörténeti fokok esz
méi, nem egészen újak, mert helyenként találkozunk velük már 
Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzinál. De Herbart és tanít
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ványainak psychoiogiai indokolása és világos előadása egészen más 
alakba öntötte ezeket. Ezen eszmék fontosságát és szükségességét itt 
kifejteni annyi volna, mint a Dunába vizet hordani. Vannak köztünk 
is tanférfiak, kik szóval és tettel terjesztik ezen eszméket, de annyi 
tény, hogy nálunk még egy pædagogiai tankönyv sincs, mely ezen 
rendszer szerint volna szerkesztve, és nálunk még nagyon sok 
elterjedt iskolai vezérkönyvünk ignorálja ez elveket, melyeket 
müveit országban senki se ignorál.

2. A Herbart-Ziller-féle pædagogiai eszméken kívül ezek 
ethikai oldalát, de különösen a jóakarat az emberszeretet eszmé
jének hirdetését és terjesztését is nagyon fontosnak tartom.

A vallásosság és hazafiság eszméi szintén nagyon fontosak. 
Mindezen eszmékre a nevelésnél tekintettel kell lenni és nagyon 
helyeslem, hogy a magyar pædagogiai társaság egyik főczéljáúl a 
pædagogiânak és segédtudományainak magyar nyelven való műve
lését és a hazai közoktatásügy kérdései tudományos tárgyalását 
tűzte ki. A művelődési egyesületeknek a magyar nyelv terjesztésére 
irányuló törekvése is teljes elismerésünket érdemli.

Minden hitfelekezet iparkodjék hitsorsosai között a vallásos 
műveltséget minél jobban elterjeszteni, minden állampolgár sze
resse és ápolja saját anyanyelvét, és minden jó hazafi tartsa szent 
kötelességének a haza javának előmozdítását.

De épúgy, mint a természetben, úgy a fönt felsorolt eszmék
nél is találunk káros kinövéseket. Vagy tán nem társadalmi kórság 
az, ha a hitfelekezetek önzőleg folytonosan meddő harczot folytat
nak egymással, ha a nemzetiségek egymást gyűlölik és politikai 
pártoskodások az állam oszlopait megingatják?

A vallásos türelmetlenség, a fajgyűlölet és az anarchismus 
a jelenlegi társadalom psychikai betegségei, melyeknek gyógyítása 
leginkább az emberszeretettel volna lehetséges. A nemzetiség esz
méje jelen korszakunkban az uralkodó eszme, és természetelle
nes, culturellenes eljárás volna, ha az állam, az iskola és minden 
társadalmi intézmény ezen vezéreszmét megtagadná, sőt meg
bocsáthatatlan bűnül, nemzeti öngyilkosságul kellene felróni, ha 
ezen uralkodó eszmét gondolkozásunk és cselekvéseink vezércsil
lagául nem követnők.

De ép úgy, mint a nap nem csak világít, hanem egyszersmind 
melegít is, úgy a nemzetiség eszméjét sem csak a közművelődés 
terjesztésére, hanem az emberszeretet keltésére is kell érvényest-
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teni, mert ezáltal magasztos czélunkat biztosabban és állandóbban 
el fogjuk érni.

Igaz, hogy első sorban is a ház, illetőleg a családfő volna 
hivatva ezen altruistikai érzelmek gerjesztésére, ápolására és az 
emberszeretet magvainak családjában elhintésére. De sajnos, hogy 
erre nézve a ház nagyon gyakran csak rossz példával szolgál, mert 
a homályos fogalmak, a míveletlensóg, az örökölt rosszaság és az 
egoismus következtében a nevezett betegségek a házban ragályos 
betegségkint terjednek, s szedik áldozataikat.

Ezen állapotok teszik főkép szükségessé az iskola és a külön
böző egyesületek folytonos munkálkodását, hogy, az ember és em
ber közötti harczot fékezzék és az emberszeretet eszméjével meg- 
barátkoztassák a világot.

3. Nem lehet kétségbe vonni, hogy a  kötelességek tudása, az 
•erkölcsi cselekvés becsülése, az erkölcsös vallásos érdek felkeltése, 
a  cselekvések következményeinek megfontolása, egy szóval, hogy 
a vallás és erkölcstan, az érzületi oktatás fontos eszközök az erköl
csös jellem kiképzésére ; de másrészt veszedelmes az az elv, a mely 
ezen képzeteket már elég erőseknek tartja az erkölcsi cselekvésre, 
mert a cselekvés nem annyira tudomány, mint inkább művészet, 
•és ezért az erkölcsös nevelésnál a szoktatás szerepe sokkal fonto
sabb, mint az oktatásé * és igénytelen véleményem szerint a nevelő 
oktatás mellett az oktató szoktatás eszméjét jobban kellene ter
jeszteni.

Mit használnak a legszebb hangzású elvek, ha nem alkal
maztatnak? Azon képzetek a legerősebbek, melyek mozgással, 
cselekvéssel párosulva lépnek fel.

A jelen korszak egyik betegsége, hogy a vallásos szokások 
.szünőfélben vannak a nélkül, hogy ezeket más politikai és társa
dalmi erkölcsi szokásokkal pótolnák.

Mi történik most sok szülői házban a tekintély, a liáladatos- 
ság, az emberszeretet érzelmeinek ébresztésére, a lemondás az 
áldozatkészség, az önuralom gyakorlásának előmozdítására ?

A kézi ügyesség tanítása, az iskolai fürdők, a közös kirándu
lások, az iskolai takarékpénztárak, a közös játékok, az önképző

* A szoktatás mindenesetre megelőzi az oHatást s okosan intézve jól 
megvetheti ennek az alapját, de általában fontosabbnak nem tarthatjuk.

A szerk.
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körök életbeléptetése már örvendetes jelei azon eszme terje
désének, hogy az iskolának nem, csak oktatni, hanem szoktatni 
is kell.

A középkorban, midőn a vallásos eszme volt az uralkodó, 
akkor a vallásos szertartás hatalmas eszköznek bizonyult a társa
dalom nevelésére, az egyénnek az önmegtagadásban, lemondásban, 
önuralomban és önfeláldozásban való gyakorlására. A jelen kor
nak lesz a feladata oly erkölcsi szokásokat behozni, melyek által 
ezen a jelen tudomány alapján kitűzött emberi czélt el lehet érni.

Irányadó körökben már belátják, hogy a vérszegénység, a 
közellátás, az idegesség napról-napra gyarapodik és a gyermekek 
halandósága ijesztő mértéket ölt ; iparkodnak is a testi egészséget, 
nemcsak az egészségtan tanításával előmozdítani, hanem torná
szat, a korcsolyázás, társasjátékok és több efféle testi gyakorlatok 
és a túlterhelés kerülése által az ifjúságot edzeni. De azon panasz 
is általános, hogy a társadalom erkölcsileg is nagyon beteg, hogy 
a bűnesetek, a kihágások napról-napra szaporodnak és sokan azt 
hiszik, hogy a vallástani órák szaporítása és az oktatás reformálása 
által lehet csak e társadalmi bajokat meggyógyítani. De a baj 
gyógyítása csak úgy volna lehetséges, hogy ha az oktató szoktatás 
eszméje minél nagyobb tért hódítana és apostolokra találna. Es a 
kinek a jövőben sikerül czélszeríí szokások teremtése által az erköl
csi nevelést reformálni, az lesz véleményem szerint a jövő század 
Pestalozzija, a beteg társadalom jóltevője.

4. Szintén fontos a pædagogiai eszme, melynek terjesztését 
igen szükségesnek tartom, a testi és szellemi ápolás eszméje. Hogy 
ezen eszme nem új, azt mindnyájan tudjuk, jelenleg azonban a 
biológiai, statisztikai és társadalmi tudományok haladása, a babona 
csökkenése következtében ezen eszme sokkal világosabb és hat
hatósabb. Örömmel és némi büszkeséggel mondhatjuk, hogy az 
európai continens államai között ezen eszmét leginkább Magyar- 
országon karolják fel, és bold. Trefort, valamint most Csáky minisz
terek láttak hozzá erélylyel és buzgósággal ezen eszme megvaló
sításához. Mindamellett ezen eszme ismertetésében és terjesztésé
ben még sok a hiányosság.

Valamint a házi orvosnak nem csak az a feladata, hogy az 
egészségi állapotot fentartsa, hanem főteendője a betegséget gyó
gyítani : épúgy a tanítónak, nevelőnek kötelessége a gyermeknek 
nemcsak testi, szellemi és erkölcsi tehetségeit fejleszteni, hanem
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szükség esetén gyógyítani is. Ismernie kell a testnek a lélekre való 
hatását, pl. az öröklés és a suggestio hatalmát ; világosan kell 
tudnia, hogy a gyermek szellemi és erkölcsi hibái mint az emléke
zet, a phantasia, a figyelem, az akarat betegségei, valamint a sze
szélyesség, a félénkség, az önfejűség, a közömbösség, a rendetlen
ség, a nyugtalanság, az ügyetlenség, a korlátoltság, a szórakozott
ság, az ostobaság, a csalfaság, a tolvajság, a szívtelenség, a hazug
ság, az irigység, a kegyetlenség okai a beteg szervezetben, a testi 
bajokban is keresendők. De mindezen fogalmak és eszmék, mint 
pl. az öröklés elve, a suggestio fogalma, szóval a gyógyító paeda- 
gogia eszméje az előttem ismeretes pædagogiai könyvekben nem 
fordulnak elő.

E hiányt csak úgy lehetne pótolni, ha felolvasások, hírlapi 
czikkek, népszerű könyvek által terjesztenék ezen fontos pædago
giai eszméket a szülök között. Már a szent írás mondja, hogy Isten 
megbünteti az atyák vétkét a fiákban harmad és negyed iziglen ; 
most már világosabban ismerjük az öröklés okait, törvényeit és 
hatásait ; kívánatos volna, hogy minden fiatal ember, minden anya 
és atya megismerje e törvényeket, hogy irányadóúl vehetnék a 
gyermek testi, szellemi és erkölcsi képességeinek fejlesztésében. 
Sokkal kevesebb baj történnék a társadalomban, ha ezen fontos 
eszmét, t. i. az öröklés eszméjét a hivatás és a hitvestárs meg
választásában jobban tekintetbe vennék.

A szülők sok fájdalomtól szabadulnának meg, és sokkal jobb 
eredménynyel nevelhetnék fel gyermekeiket, ha a testnek a lélekre 
való hatását, a gyógyító pædagogia elveit ismernék és tekintetbe 
vennék.

A legtudományosabb és legműveltebb nevelők sokszor a leg
keserűbb csalódásoknak teszik ki magukat és növendékeik szülőit, 
mert a látszólag legjobb nevelés mellett sem képesek az általáno
san várható eredményt elérni, minek az az oka, hogy nem töre
kednek a rájuk bízott növendék örökölt testi és lelki fogyatkozásait 
gyógyítani, és ezeket az öröklés és az egyéniség törvényeinek tekin
tetbevételével vezetni és tanítani.

5. A tanítóképzés ügye szintén uagyon fontos ; fejlesztése és 
terjesztése nagyon üdvös volna. Most midőn a házi nevelés hatása 
mindinkább csökken, most midőn a tankötelezettség az állampol
gár harmadik életévével megkezdődik, az iskola t. i. a kisdedóvó 
és a népiskola missiója még fontosabb. Az iskola feladatának ked
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vező megoldása pedig első sorban a tanító jellemétől, lelkesült- 
ségétől és műveltségétől függ.

Azon eszme, hogy nem mindenki lehet tanító, és hogy a 
tanítókat nevelni kell, csak a múlt század felében támadt és e fon
tos eszme terjedése és fejlődése csak nagyon lassan történik.

A tanító elméleti műveltsége legyen általános a szó szoros 
értelmében ; ne álljon ez csak vallásos és philologiai, hanem ter
mészettudományi és æstheticai műveltségből is.

Az orvos, az ügyvéd és a pap általános műveltsége az utolsó 
évtizedekben sokkal jobban gyarapodott mint a tanítóé és addig, 
míg a tanítóvá lenni akaró fiatal ember kényszerítve lesz évenkint 
20 tantárgyat hallgatni és a négy év végeztével 20—22 tantárgy
ból egyszerre képesítőt tenni, addig alapos műveltségről szó sem 
lehet. Ily rendszer csak a felületesség, a félműveltség, a hiúság és 
a restség előmozdítója, a szerénység, a tudásvágy, a lelkesülés 
megrontója.

Még sokkal szánalomra méltóbb állapotban marad a tanító 
szakképzettsége. Bátran mondhatjuk, hogy a gymnasiumban sok
kal több időt fordítanak a lélektan és erkölcstanra, mint a tanító
képző-intézetekben, és ha tekintetbe veszszük, mily haladást tett a 
pædagogia az utolsó két évtizedben, akkor be kell látnunk a tanító
képző-intézetek szakiskolákká alakításának égető szükségességét.

A gyermekorvos ugyanoly elméleti és gyakorlati képzésben 
részesül, mint a felnőttek orvosa ; és a szegények orvosa, mint a 
gazdagoké. Miért ne képesítsék a gyermekek tanítóját ugyan oly 
módon, mint a középiskolai tanárokat?

«A tanítóképzésnek két neme» mondja Willmann «Pædago- 
gische Vorträge» czimű könyvében, t. i. az egyik a tudomány segít
ségével, a másik a tanításban való gyakorlás által, nincsen. A ki a 
gymnasium VIII. osztályában a tanulókkal Horatiust vagy Sopho- 
klest olvastatja, nincsen felmentve a módszer szabályai alól ; és a 
ki a népiskolai tanulókkal az első térfogalmakat akarja megértetni, 
vagy az emberi élet, a természet és a haza ismereteit közli, szintén 
csak tudományos alapon áll.

A magasabb iskolák tanárának az elemi oktatást is kell 
értenie és tapasztalatból ismernie, mert az elemi oktatás foglal
kozik a nevelő feladatával a legegyszerűbb alakban. Az ezen isko
lában tárgyalandó tananyag legjobban bizonyít a módszer szüksé
ges volta mellett.
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De másrészt legyen minden tanítóképzés oly módon szer
vezve, hogy növendékei az iskola tananyagát tökéletesen és sok- 
oldalulag bírják, és hogy a tanító — a mennyire ezt hatásköre 
megengedi — a növendékeket tudományos felfogásra képesítse.

Hogy ezen eszmével még a népiskola fontossága, a népiskola 
reformja és a tanítók jobb anyagi helyzete szoros összefüggésben 
áll, az magától értetődik. Sok előkelő körben még azon téves nézet 
uralkodik, hogy a népet csak a vallásban, az írás-, olvasás- és számo
lásban kell oktatni, hogy a műveltség terjedése az erkölcstelen
séget vonja maga után és hogy a népiskola hatása általában véve 
igen csekély. Sőt vannak tekintélyes és számbamenő államférfiak, 
kik a néptanítók magasabb és alaposabb kiképzése ellen küzdenek, 
mert attól tartanak, hogy a műveltebb néptanító nagyobb anyagi 
igényekkel fog fellépni.

Ily körülmények között az iskolaügy iránti érdeklődés termé
szetesen nem gyarapodhatik, pedig az iskola felvirágzása az egész 
nemzet közös érdeklődésétől függ. A gyermekek nagy része minden 
oktatás nélkül nő fel, legnagyobb része idő előtt hagyja el az isko
lát, az ismétlő-iskolák nem felelnek meg rendeltetésüknek ; a ser
dülő ifjúság nagy része felügyelet és vezetés nélkül marad.

A miniszter 16. jelentése szerint, még mindig van 451,65:2 
tanköteles gyermek, kik népiskolai oktatásban nem részesülnek.

Kőrösy József statisztikai igazgató kimutatása szerint, a fővá
rosban a tíz éven felüli írni és olvasni nem tudó egyének száma 
67,691 ; a csak olvasni, de írni nem tudók száma pedig 4536. 
A nép előtt még mindig ismeretlen az a hatás, melyet a jó nép
iskola a jövő nemzedék testi, anyagi, szellemi és erkölcsi jólétére 
tesz. A magyar pædagogiai társaságnak tehát nagyon szép mis
siója, felolvasások, értekezések által a népiskola iránti érdeklődést 
fokozni.

6. Néhány héttel ezelőtt dr. Yerédy Károly tanfelügyelő, a 
fővárosi hatóságnak ez évi zárjelentésében a fővárosi iskolák bél
és külszervezetére nézve egy üdvös reformjavaslatot terjesztett elő, 
melynek tartalmát megvitatás czéljából a budapesti tanítótestület 
közgyűlésén is előadta. Ezen eszmék közül bátorkodom néhányat 
felemlíteni, t. i. az iparoktatás, az iskolai fürdők, ifjúsági és nép
könyvtárak, a javítóintézetek, a tanulásban visszamaradt növen
dékek számára való iskolai osztályok és a menedékhelyek felállí
tására vonatkozókat. Ezen eszmék megvitatását, terjesztését a.
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t. társaságnak nagyon melegen ajánlom, nagyon szükséges ezeket 
gyakran élő szóval és írásban megvitatnunk s az illetékes hatósá
goknak figyelmébe ajánlanunk.

7. Végül bátorkodom a t. társaságot még egy eszmére figyel
meztetni :

Bellámi Edvard «Looking Backward» vagy «Visszapillantás 
a 2000. évből az 1881. évre» czimű művének 21. fejezetében egy 
képet tár elénk, a mely a 2000. évben uralkodó tanrendszert tár
gyalja. Azt mondja ugyanis, bogy akkor az egész ifjúság vagyon 
és rangkülönbség nélkül a 6-dik életévtől a 21-ig látogatni fogja 
az iskolát, és a testi nevelésre kiváló súlyt fektetnek ; durva, mű
veletlen néposztálynak hire sem lesz már és a nevelési rendszer 
általánosan három alapelvre lesz fektetve : 1. azon egyéni jogra, 
hogy minden ember a saját maga boldogulása czéljából a lehető 
legjobb nevelésben részesüljön ; 2. a társadalom azon jogán, hogy 
minden polgár a társadalom javára és örömére a kellő műveltség
gel bn-jon és 3. a még nem született egyének jogán, hogy majdan 
bölcs és müveit szülőik legyenek.

Ezen könyv megjelenése óta már több könyvet olvastam, a 
melyek a jövő iskoláról képet nyújtanak, mint pl. «A népiskola jö
vője», Kohn boroszlói egyetemi tanártól ; Die neue deutsche Schule 
dr. Goring Hugótól.

De a pædagogia jövőjére vonatkozó művet még nem olvas
tam. Pedig szemem előtt lebeg a kép, mely szerint már a XX. szá
zadban a pædagogiânak külön fakultás lesz szentelve. Eddig a 
pædagogiânak még sok egyetemen nincs tanszéke, sőt vannak még 
oly tudósok, kik a psedagogiát nem tekintik tudománynak.

Ha a papok, a jogászok és orvosok számára már 1000 évvel 
ezelőtt külön fakultásokat léptettek életbe, miért ne kellene a neve
lők, tanítók, tanárok számára is egy külön fakultást, egy főiskolát 
létesíteni ? Véleményem szerint a pædagogia oly tudomány, mely
nek minden természeti és szellemi tudomány szolgálatában áll.

A pædagogiai társaság feladatai közé számítja azt is, hogy a 
•családi nevelést javítsa és emelje. Azért jó volna, ha a magyar 
pædagogiai társaságnak nem csak a tanári osztályból, hanem állam
férfiak, orvosok, jogászok, írók, általában minden mívelt osztályból 
■volnának tagjai. L eder er  Ábrahám .
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A JELENLEGI TÖRTÉNETTANÍTÁS KÖZÉP
ISKOLÁINKBAN.

Milyen is az ?
Csak nem régiben történt — a mikor kiválóbb pædagogu- 

saink miniszteri meghivásra ankettiroztak az egységes középisko
láról — hogy közőlük az egyik leghírnevesebb, vezérczikkben kérte 
a miniszteri, hogy nemzeti történetet taníttasson. Szomorú dolog
nak mondta, hogy nemzeti történetünk legbecsesebb tanulságait 
ifjúságunk nem fordíthatja hasznára, mert az 50-es évek óta isko
láinkban a világtörténeté a főszerep, mely mellett a hazai história 
meghúzódik. Esdve kérte tovább a minisztert, ne engedje, hogy a 
hazai történet tovább is a gyermekasztal mellett nyomorogjon, 
hanem ültesse a nemzeti hősök kerek asztalához s űzze el onnét 
a világhistóriának nevezett vénséges guvernantot, ki gyermekeink
nek mindig csak Madarász Henrikekről, Kőtszakállu Frigyesekről 
beszél, holott nekünk is vannak Bichardjaink, a Hunyadiak, a 
Zrínyiek, kik az említett idegenekhez képest félistenek . . . tegyük 
a  mienket elsővé, jöjjön elsőben a mi világunk, azután az idegen 
világok..........*

A vád komoly helyről, feltűnő helyen mondatott ki és czá- 
folat, helyreigazítás semmiféle oldalról nem jött. Annyi jeles férfiú, 
annyi kitűnő pædagogus, annyi tanár, annyi ambitiosus tankönyv
író daczára így volna e dolog, hogy hallgat minden? Vagy nálunk 
annyira «nem komolyak» az állapotok, hogy egy egyetemi tanár
nak, egy hírneves pædagogusnak a legkomolyabban kijelentett ily 
kárhoztató szavai is csak oda vetett frázisok, melyekkel törődni 
nem érdemes? Vagy nálunk igazán frázis minden: a «jelesség», a 
«kitűnő pædagogus», tanterv, a tanítás, az iskola és semmit se 
veszünk komolyan? Vagy minden nálunk az egyén, az egyéni 
előhaladás, szereplés, a feltűnés még ba Diana templomának fel
gyújtása árán történhetik is meg? . . .

Igaz-e a szörnyű vád ? milyen is hát a mi történettanításunk 
jelenleg középiskoláinkban ?

Erre felelet lehetne első sorban a tanterv és utasítások,

* Felméri «Budapesti Hírlap» 49. sz.
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melyek kijelölik a történettanítás czélját és körvonalazzák annak 
körét. Azután ismertetője lehetne a tanügyi irodalom, mely egyfelől 
vezéreszmékkel, a részletek földerítésével, meghatározásával, új 
szempontok bevitelével fejleszt, másfelől számon tartja, komolyan 
megítéli a tankönyveket, melyek a kitűzött czélok megvalósításában 
vezérkedni akarnak és már megjelenésükkel ily igényekkel lépnek 
föl. Felelet lehetne reája a tanító tanárvilág intelligentiája, 
mely a tan terv, irodalom és tankönyvek alapján a tanítást végezi 
és végül felelet lehetne rája maga, a használt tankönyvek ösz- 
szesége.

Mindez lehetne felelet a fölvetett, igazán komoly kérdésre, 
de — szó, a mi szó -— nálunk a legfontosabbak nem adnak rá felele
tet. Se tanterv és utasítások, se a tanügyi irodalom és kritika nem 
mutatják meg még közelítőleg sem, hogy milyen a mi történet- 
tanításunk.

A tanterv és utasítások nem mutatják meg történettanításunk 
minőségét, mert a tankönyvengedélyező fórumot a létező tanterv 
megvalósítása nem vezeti következetesen és mert az a tanterv nem 
is kötelező összes középiskoláinkban. A tanügyi irodalom nem 
mutatja meg, mert évek tapasztalatai azt a benyomást teszik rám, 
hogy a tisztelt czikkezőknek a czikkezés mintegy sportjuk és mintha 
nem annyira a liasználni-akarás, mint tán inkább nevöknek forga
lomba hozása vezetné őket ; és nem mutatja meg azt a tanügyi 
irodalom kritikája sem, mert nekünk legalább e téren igazi kritika 
nincs is. Az első állítást bizonyítja a sok forgalomban levő, tarka 
felfogású, módszerü, nyelvű «engedélyezett» könyv. A másikat, 
hogy nem akad czikkező, ki «czikkei, vezéreszméi» stb. alapján 
tanulmányozná gyors termelésű tankönyvpiaczunkat és «elvi» állás
pontból üdvözölne egy-egy komolyabb jelenséget, vagy leliurro- 
gatná a nem egyszer szinte szembeszökő kiadó speculatiót; vagy 
ha már jó nem akad, hát eszméi, hangzatos módszere szerint írna 
«jót». A harmadikat bizonyítja, hogy nincs egyetlen szaklapunk, 
mely közérdekű, legmagasabb szempontból — ha nem is részletekbe 
menőleg, — de legalább valamelyest érdemileg registrálna, sorra 
venne minden könyvet, mely azzal az igénynyel lép föl, hogy a 
tanítás egy vagy más hiányán segíteni akar. Czéljukat tekintve, 
igen fontos könyvek 2—3 kiadást érhetnek a nélkül, hogy pl. «Ta
náregyesületi Közlöny »-ünk irodalmi rovata még csak létezésük
ről is tudomást venne.



Marad tehát a mai történettanítás ismertetőjéül két tényező : 
a tanárok intelligentiája és a használt tankönyvek összesége.

A tanárok intelligentiája kétségkívül nagy tényező és pedig 
annál nagyobb : mennél gyöngébben teljesítik feladatukat azok, 
kiknek szavuk-tettük iránytadó, és mennél gyöngébb az irodalom 
szolgálata és mennél nagyobb a kritikátlanság. Hosszú évek óta 
figyelem a dolgot és jó lélekkel elmondhatom, hogy — minden 
gyöngeség daczára — a mi előzőkből folyó hibának correctiója, 
a mi előhaladás van e téren, az ennek a névtelen tanárság zömé
nek, e zöm intelligentiájának köszönhető. Amazoktól terjedhet a 
jó, a rósz, a hogy tud ; a tanárság emelkedő intelligentiája az, a mi 
a jó irányban fejleszt. Mindamellett ez az intelligentia azért nem 
mutathatja meg történettanításunk minőségét, mert magának ez 
intelligentiának — a dolog természeténél fogva — nehéz meg
találni a mértékét és e mértékhez (irodalmi, társadalmi mű
ködés, iskolai eredemény, igazgatói, főigazgatói jelentések stb. 
tehetik a mérték elemeit) nem is férhet hozzá mindenki, a ki 
ítélni akar.

Mai történettanításunk minőségének megítélésére tehát csak 
egyetlen mód van, maguknak a használt tankönyveknek megíté
lése. Ezek szelleme, tartalma, methodikája, nyelve, elterjedési köre 
minden tekintetben fölvilágosít és alapos Ítéletre képesít. Sőt ezek 
vizsgálgatásának még az az előnye is megvan, hogy nemcsak a 
történet tanítását és mivoltát ismerjük meg belőlük, hanem bepil
lanthatunk magának a tanárvilág e részének felfogási körébe, 
szellemébe, methodikai ügyességébe is, mert nyilván többé- 
kevésbbé az iró, használó tanár saját én-jének felel meg az általa 
írott, avagy használt tankönyv.

Legegyszerűbb, legalaposabb módja tehát mai történettaní
tásunk megítélésének a használt, tankönyvek megítélése bizonyos 
norma szerint, a mely norma a használható tankönyv föltétlenül 
szükséges kellékeit foglalná össze. E normáról majd még alkalom
mal szólok. így megállapítva a jót, a rosszat : az egyes qualifikált 
könyvek elterjedési köre bizonyára alaposan megmutatná egészben 
is mai történettanításunkat.

Es ezt a végigbírálást — nemcsak a vádat,! hanem az alább- 
következőket is tekintve — valakinek meg kellene tennie. En a 
következőkben felsorolom a használt tankönyveket, osztályozom 
külső vonásuk és elterjedésük szerint, részint mert már ez is sok
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tanulságosat rejt magában az egésznek megítélésére, részint pedig 
hogy megkönnyítsem az utánam jövőnek munkáját. Az egyes mű
vek kritikájába azonban nem bocsátkozom, hozzám tán nem is 
illenék, mert — örökre sajnálom — magam is tankönyviró va
gyok. Azzá lettem amaz egykori hitemben, hogy száz legszebb 
bírálatnál, elmefuttatásnál többet ér egy komolyan megírt tan
könyv. Ma látom tévedésemet, mert komoly kritikus, ki minden 
fölmerülő tényezőt elvi magaslatból elbírálna és így a jót, az igazat 
győzelemre segítné, ilyen kritikus, legalább e téren nincsen, holott 
tankönyvíró van sok.

Mert van sok ; az ember el sem hinné.
A III-ik  osztályban tanítjuk a magyar történetet a jelenlegi 

állapot rajzával. Ez osztályra van 14, mondd tizenmégy használat
ban levő magyar nyelvű könyvünk. Mivel pedig — úgy látszik, — 
hogy e nehéz feladat megoldva még mindig nincsen : hát minden 
év hoz egy-egy újat ; így az idén már a 15-ik is megjelent.

A VIII-ik osztályban a III-ik osztályban és a további osztá
lyokban tanult világtörténeti alapon tanítjuk a magyarok oknyo
mozó történetét. Itt már csekélyebb a szám ; e czélra van öt hasz
nálatban levő tankönyvünk. Jelezve van azonban a 6-iknak meg
jelenése.

Megint gazdagabb az állapot a világtörténeti oktatásnál, me
lyet a gymnasiumokban a IV—VI. osztályokban, a reálnál az 
V—VII. osztályokban nyújtunk. Használatban levő, magyar nyelvű 
világtörténeteink száma: 12, szóval: tizenkettő : a gyakorló isko
lának angolból fordított külön könyvével épen 13.

Már a tankönyveknek pusztán a száma is érdekes ; bizonyítja, 
bog}’ ez ágban tanügyi irodalmunk virágzik, gazdag ; hogy sok a 
talentumos, törekvő, munkás ember, ki észszel-kézzel dolgozik a 
tanítás emelésén. Van szerző, ki nem elégszik meg, hogy munkáját 
komolyan megírta, hanem még külön litografált, nyomatott leve
lekben, levelező lapokon ajánlja müvét és kéri pártolását, haszná
latba vételét. Azt is bizonyítja hogy vannak vállalkozó kiadóink, 
kik a tanügyért sok pénzt koczkáztatnak és a kik szintén nemcsak 
mutatványpéldányt küldenek a nálunk megjelent munkákból, ha
nem van olyan is, ki a terjesztésre még a vigéczek használásának 
drágaságától sem riad vissza . . . .

Tudom, hogy vannak sokan, kik mindezt — lenézik és a 
komoly sorokat fölfelé törekvő szájszögletekkel olvassák: pedig
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nincs igazuk, százszor nincsen ! A tankönyvírás komoly dolog és egy 
tankönyvnek megírása nehéz munka. Nem elég oda a tudomány, 
nem elég a pædagogiai képzettség, a kettőnek együtt kell lennie és 
még valaminek : az érzéknek, mit úgyszólván eltanulni sem lehet. 
Ezért mondom, hogy tankönyveink nagy száma tanügyünknek e 
téren való gazdagságát jelenti, mert azt föltennünk sem szabad, 
hogy e tankönyvek a tankönyvírás legelemibb föltételeinek egész
ben meg ne felelnének.

A másik nevezetes conclusio, mely már a tankönyvek számá
nak puszta fölsorolásából is kitűnik az, hogy az egész tanítási 
körben legnehezebb föladat a III. osztályban való magyar történet 
tanításának megoldása ; viszont pedig legkönnyebb a YlII-ik osz
tálybeli oknyomozóé. Igaz, hogy ez utóbbinál az írónak uralkodnia 
kell az egész előbb tanított hazai és világtörténeti anyagon ; ural
kodnia az összes történeti események színterén, vagyis a geográ
fián legalább annyiban, a mennyiben a földrajzi tényezők döntő 
hatással voltak, vannak az emberiség történeti cselekvésére ; ismernie 
kell az összes eszméket, törekvéseket, melyek az emberiséget moz
gatták, mozgatják, mert csak így mérlegelheti azok hatását nemze
tére, mely szintén az emberiség része és az iránytadó eszméktől 
elzárva nem volt; mondom, mindezek nehéz dolgok, de mégis 
nyilván könnyebbek amannál, mert ott a gyermek felfogásához 
kell leszállni. Nyilván ez az a nagy nehézség, mely megoldhatat
lannak látszik, mely annyi munkást csábít a sorompóba, hogy 
megpróbálja erejét ; ez az a nehézség, mely legújabban két-két 
szakembert késztet szövetkezésre, hogy kompanistaságban «viri
bus unitis» kíséreljék meg a megoldást; és ez az a nehézség, mely 
annyit áldoztat a kiadókkal.

A használatban levő tankönyvek, szerzőik szerint megnevezve 
a következők :

A  I l l - ik  o s z tá ly n a k  s z á n t  m a g y a r  tö r té n e t  : 1. régi köny
vek: Horváth-Marczali (t. i. utóbbinak tavalyi átdolgozásában), 
Ribáry, Tankó, Visontay, (4).

2. Protestáns könyvek : Batizfálvy, Dinner-Mihályi, Kiss- 
Laky, Ladányi, Makláry, Török. (6).

3. Újabb tankönyvek, mindig azokat értem « újabb» alatt, 
melyek az uj tanterv óta megjelentek ezek megjelenésük sorrend
jében): Mangold, Csuday, Varga, Baróthy-Csánky. (4). Most lép 
a küzdőtérre : Gaál-Helmár.

2 2 *
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A V III-ik  o s z tá ly n a k  s z á n t  o k n y o m o z ó  m a g y a r  tö r té n e t  :
1. régi könyvek: Ladányi, Horváth-Sebestyén (t. i. utóbbinak 
vagy 2 éve készült átdolgozásában) ;

2. újabb könyvek : Mangold, Varga. (4). Most jelenik meg : 
Csuday.

A v i lá g tö r té n e t i  ta n k ö n y v e k :  1. régi tankönyvek : Ribáry- 
Mangold (átdolgozásában), Somogyi, Tankó, Vaszary. (4).

2. Protestáns tankönyvek : Batizfalvy, Ladányi, Somosi, 
Szilágyi. (4).

3. Újabb tankönyvek: Mangold, Csuday, Szölgyémy,
Varga. (4).

Érdekes és tanulságos a tankönyvek elterjedési köre a külön
féle tanintézetekben. Könnyebbb áttekintés végett jelzőkkel illetem 
a tankönyveket és pedig «kihalók»-nak mondom azokat, melyek 
10 intézetet se bírnak, «élök»-nek azokat, melyeket 11—20 inté
zetben használnak és végül «irányadók»-nak azokat, melyeket 
20-nál több intézet használ. Magától értetődik, hogy a «kihaló» 
rovatba kerülő régi könyvek végelgyöngülés, túlhaladás útján 
jutottak oda, esetleg ilyen új könyvek pedig azért, mert nem is 
voltak életrevalók.

TTT- oszt. magyar történetnél :
«Kihaló» könyvek : a régiek közöl : Visontay (1. i.), Ribáry 

(2.i.),* Tankó ( y  ■—) ; a protestánsok közöl: D im er-Mihály fi {l.i.), 
Kiss-Laky  (2. i.), Makláry (2. i.), Batizfalvy  (3. L), Ladányi (5. i.) ; 
az új könyvek közül : Csuday (8. i.). Kihalóban van tehát a hasz
nált 14 közöl 9, vagyis több mint fele.

«Élő» könyv: a protestánsok közül: Török (11. i.)
«Irányadók» a régiek közöl : Horváth-Marczali ( Ц - ~ ) ;  a z

újak közöl megjelenésük sörre ndjében : Mangold Varga

(Ít Tüu) ’ Baróthy-Csánki
A VIII-ik oszt. magyar oknyomozó történetnél :
«Kihaló» könyv a protestánsok közöl: Ladányi ( l . i .) ;  a 

régiek közöl az új átdolgozás daczára sem tud tért foglalni : Hor
váth-Sebestyén (9. i.).

* A zárójel közti szám jelenti az intézetek és osztályok számát, a 
melyben ma használják azokat; így: * ÓaztAiybaiT
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Irányadó  a régiek közöl : Ribáry  (23. i.), az újak közöl 
megjelenésük sorrendjében : Mangold (42. i.), Varga (31. i.).

A világtörténet tanításánál tankönyvekre nézve ép állapotot, 
foglalást és vesztést különböztetek meg. «Ép» akkor, ha mind a 
három kötet (4 oszt. intézetnél is) használatban van; «veszt», ha 
első vagy második kötete már használaton kívül van; és «foglal» 
az, melynek első kötete már használatra be van hozva.

Kihalóban vannak a régi könyvek közöl : Tankó (ép —, fog
lal 1, veszt 1), Somhegyi a protestánsok közöl : Batizfalvy

{ к ж \ I r á n y i
[ é .  10Д

Élő  könyvek : a régiek közöl: Ribáryi f. 1.1 ; a protestánsok
' \v. 6./

......................... (é- 14-\
közöl: Szilágyi If. 3.1; az újak közöl azokat véve, melyeknek

volt legalább 3—4 évük, hogy megjelenvén, helyet foglalhassanak :
! é■ 10-\

Csiulay I f. — 1.

Irányadó könyvek : a régiek közöl : Vaszary 

közöl: Mangold If- hj.

Ezekhez járul két új könyv: a 2—3 éves Szölgyémy-féle 
(f. 7.), és a Varga-féle (f. 15), mely csak ez évben fejeződik be.

Az elterjedésre nézve évek tapasztalatai a kővetkező szabá
lyokat állapítják meg :

1. Állandó, igazi sikerhez semmiféle dicséret, lárma nem 
segíti már többé az új könyveket.

2. Az megeshetik még, hogy külső körülmények hirtelen 
elterjedésre juttatnak egy-egy új könyvet. Pl. neves ember lép vele 
piaczra, vagy jó barátok egész kórusa hirdeti megjelenését, vagy 
esetleg abban a szakban igazi szükség van használható könyvre. 
Ha azonban az ily hirtelen fölkapott munka valóságban gyönge 
munka : akkor ugyanoly hirtelen el is veszti a teret.

3. Bármely új könyv, lehet az magában véve akár jó, akár 
rossz, ha befejezése és szabad használatba vehetése után az első 
4—5 évben nem terjed, vagy épen veszítni kezd : az ez időszerűit 
iránytadó könyv nem lesz.

é. ö /.\
_1.1 ; az újak

V . 5 ./
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4. Akár jó, akár rossz a könyv : irányadó, a mai tanításra 
jellemző csak akkor, ha a teljes használatba vételnek 4—5 évét 
becsülettel, szembetűnőbb veszteség nélkül megállotta.

Ezek alapján mai történettanításunkban a sok közöl a követ
kező könyvek irányadók és jellemzők :

A III-ik osztályban a magyar történetre : a régiek közöl :

Horváth-Marczali (ög  ̂)> az újak közöl : Mangold Varga

А VIII. osztály magyar okny. történetre : a régiek közöl :: 
fíibáry  (23. i.), az újak közöl : Mangold (42. i.), Varga (31. i.).

A világtörténetre nézve, a régiek közöl : Vaszary (57), az; 
újak közöl : Mangold (21). Mindkettő foglal is még egyet-egyet, 
veszt azonban tetemesebben ; amaz 5-öt, emez 3-at.

Irányadóvá emelkedni látszanak a legújabbak közöl : a

III. osztályban : Baróthy-Csánki jj^' a világtörténetre: Szol- 
gyémy (7. i.), Varga (15. i.).

Az általános elterjedési kör mellett különösen érdekes és 
tanulságos éppen a történeti könyveknél az is, hogy az egyes köny
vek minő iskolák körében terjednek.

Vannak könyvek, melyeket pusztán protestáns intézetek hasz
nálnak; ilyenek kivétel nélkül az összes, e czikkben «protestáns»- 
nak nevezett tankönyvek.

Vannak könyvek, melyeket ismét csak katholikus, egyháziak 
vezetése alatt álló intézetekben használnak ; ilyenek : Csuday
III. oszt. magyar története, és idáig Szölgyémy Világtörténete.. 
E csoportba tartozik némileg Vaszary és Csuday Világtörténete is, 
a mennyiben protestáns intézetekben nem használják ; és Man
gold Világtörténete, melyet viszont egyházi vezetés alatt levő inté
zetben nem használnak.

A többi irány tadó könyvek mind általános természetűek, vagyis 
olyanok, melyeket állami, katholikus, protestáns és reáliskolákban 
egyformán használnak. Feladatuknak nyilván ezek felelnek meg 
legjobban, mert hiszen a tudomány, nemzeti érzelem egyáltalán 
nem felekezeti. Az iránytadók közöl tehát általános természetűek 
а Ш-Ьап: Horváth-Marczali, Mangold, Varga; a VIII-ban; 
Ribáry. Mangold, Varga; a világtörténetben: a megjelenőben 
levő Varga.



A J E L E N L E G I  T Ö R T É N E T T A N ÍT Á S  K Ö Z É P IS K O L Á IN K B A N . 343

Az elterjedés e sajátossága mutatja, bogy tankönyveink, taní
tásunk még első sorban felekezeti és hogy a magyar nemzeti állam
eszme még mindig nem uralkodik kizárólag tanintézeteinkben, a 
mint nyilván minden felekezeti érdek fölött uralkodnia kellene. 
Viszont azonban az is kitűnik az évekre terjedő megfigyelésből, 
hogy a magyar nemzeti állam-eszme terjed, hogy szívesen tért 
engednek neki a felekezeti iskolák, ha akad könyv, mely az eszme 
szolgálatában állva, nem sérti egyúttal akár ennek, akár annak a 
felekezetnek vallási érzületét, a minthogy tankönyvnek és taní
tásnak sértenie, egyik felekezetet a másiknak rovására kiemelnie 
nem is szabad. Különösen nehéznek látszik ez a világtörténetben 
és kívánatos, szükség, hogy minél többen azzal próbálkozzanak 
meg és ne vessék magukat annyira a III-ik osztálybeli magyar 
történetre, melylyel meglehetősen meg vagyunk. Az meg még 
szükségesebb, hogy a közoktatásügyi tanács, mely tankönyvbirála- 
taival is a tanügyet kívánja előmozdítani ne álljon útjába az ép e 
téren oly szükséges tevékenységnek.

Lehetne még több érdekes következtetést vonni, jellemző 
vonást kiemelni a használt tankönyveknek mind számából, mind 
elterjedése köréből. Az is érdekes vonás, hogy a mint tantervűnk 
és utasításunk azt hiszi, máskép szerkesztett magyar történet kell a 
reáliskolai III-ik osztályú fiúnak és megint más a gymnasiumi III-ik 
osztályú fiúnak : lígy az iskolák is minden érthető ok nélkül elő
szeretettel ragaszkodnak ugyanazon fokon is pl. a gymnasiumok 
ehhez, a reáliskolák ahhoz a szerzőhöz stb. Én azonban csak egyet 
jegyzek még meg és ez az, hogy a ki ítéletet akar hozni mai törté
nettanításunkról, az vegye elő legalább is az általános természetű, 
iránytadó könyveket és azokat becsületesen áttanulmányozva, 
mondjon ítéletet frázisok helyett, mert — hangsúlyozom — a 
mennyi ítéletet csak hallottam róla az utóbbi 5—6 esztendő alatt, 
az kivétel nélkül frázis volt és mind csak azt bizonyította, hogy — 
legalább e téren — az illetők nem komoly emberek, de épen azért 
feltűnő jelszavakkal vezérkedni akarnak.

Ha meggondoljuk, hogy ez azonos tendentiáju, czélú tárgyat 
33, illetve 34-féle könyvből, 34-féleképen tanuljuk és hogy a sok 
közöl mily kevés az általános jellegű : lehetetlen az elől elzárkóz
nunk, hogy itt kell valaminek történnie. Mert az a 34-féle könyv 
igen sokfélévé teszi az iskolákat is, mert azok tanítását tankönyvük 
sokkal inkább irányítja, jellemzi, mint maga a tanterv. De jellem
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zik írott, használt tankönyveik magukat a tanárokat is, pedig azok 
megismerése sem utolsó dolog arra nézve, ki komolyan Ítélni akar. 
De van egy «irodalmilag is működő, jeles» tanárunk és intézete 
solo használ teljesen elavult könyvet ; egy más «tudósunk» csak 
meghalt szerzőket érdemesít használatra ; egy harmadiknak irodal
milag is kifejezetten a VIII-ik osztályban használt könyvek egyike 
sem felel meg, mind hiányosak és nem elég magasak : de azért ő 
nem ír pótló müvet, hanem használ egy, a Ш -ik osztálynak szánt 
munkácskát. — Ki tagadná, hogy ez esetek nem jellemző vonásai 
az illetőknek, mint tanároknak ? hogy nem jellemzőbbek akármi
féle irodalmi, társadalmi működésüknél és esetleg róluk szóló 
direktori vagy fődirektori jelentéseknél? így vezetnek a tanköny
vek nemcsak az iskolának, tanításnak, de még a tanároknak is 
ismeretére és mindezek forrása ott van a programmokban jobban, 
mint bármiféle jelentésekben.

Érdemes hasznos munkát végezne tehát az, ki ez irányban 
— sina ira et studio — dolgoznék ; mindenesetre minden apró- 
cseprő külföldi változgattatás megfigyelésénél és eszmény-sárkányok 
eregetésénél hasznosabb, és ki tudja : talán idővel az ily komoly 
munka annyi sikert is hozna, mint manapság a — frázis.

Yakga Ottó.

A FÖLDRAJZI TANÍTÁS FONTOSSÁGA.

A legújabb kor a rohamos haladás korszaka. A modern tech
nika bámulatos vívmányai, különösen a közlekedési eszközök nem 
sejtett kifejlődése egész socialis, de különösen gazdasági életünket 
átalakították. Az óriási vasúti hálózat, a világegészet átövező 
hajójáratok a föld legmesszebb eső pontjait egymáshoz közel hoz
ták, a távolság fogalma megszűnt és az egész földkerekség egy 
világpiaczczá változott. Ezen változások gyökeresen felforgatták 
eddigi gazdasági életünket. Gazdasági viszonyaink nem alakulnak 
többé azon tényezők szerint, melyek rendszerint valamely állam 
viszonyaira nézve kedvezők vagy kedvezőtlenek, sőt még a szomszéd 
államok viszonyaitól sem függnek egészen, mert ma már a legtávo
labbeső földrészek viszonyai is befolyással vannak reá. A gabnaárak 
emelkedését vagy hanyatlását többé nem lokális természetű okok,
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nem saját termelési eredményünk idézik elő, hanem ép úgy szá
mításba kell vennünk Amerika, India vagy Ausztrália termelését.

Az egyes államok nem izolálhatják magukat gazdasági rend
szereikkel ; vájjon védvámos vagy szabadkereskedelmi irányt foly
tassunk-e, többé nem mi állapítjuk meg, mert többé-kevésbbe az 
összes államok kénytelenek, hogy szemként beleilleszkedjenek az 
egész földet körülövező lánczolatba, melynek neve világgazdaság.

Ily körülmények között minden nemzetre nagyon fontos, 
hogy a föld természeti viszonyait, az egyes államok gazdasági éle
tét, a kulturnépek kereskedelmi berendezéseit tanulmányozza, 
hogy a világkereskedelem főbb piaczait, az azokat összekötő köz
lekedési útakat, főbb hajójáratokat, vasúti összeköttetéseket ismerje. 
Fontos ez pedig nemcsak a kiválólag kereskedő, hanem az agricul- 
tur népekre is, és egyáltalában mindazokra, kik a modem gazdasági 
élet versenyéből kimaradni nem akarnak.

Ez adja meg a földrajzi ismereteknek kiváló fontosságát, ez 
biztosít a földrajz részére a tanítandó tárgyak körében előkelő 
helyet. Sajnos, hogy bármily természetesnek lássék is ez, mégis 
különösen hazánkban a földrajz tanításának általában nagyon 
szerény hely jut és e tárgy kiváló fontosságát mértékadó köreink 
még mindig nem hajlandók elismerni.

Ennek jellemzésére szolgál, hogy középiskoláink felsőbb 
osztályaiból a földrajz majdnem teljesen ki van zárva. A gymna
sium VII-ik osztályában előirt Európa politikai földrajza a föld
rajzi ismeretek egyoldalú tárgyalása. Ott a földrajzot nem önma
gáért, hanem a történelmi alakulások megértése végett tanítják. 
Sajátszerii, hogy a gyakorlati irányú reáliskolákban még mosto
hábban bánnak el vele, mert ott a Ш -ik osztályban csak ismétlés
képen, mellékesen, heti egy órában végzik Európát. Az ifjú tehát 
akár a tudományos, akár a gyakorlati pályára lép, teljesen tájéko
zatlan a földrajz legelemibb ismereteiben. Hiszen a mit a közép
iskola alsó osztályaiban mint 10—14 éves fiú tanult, rég elfeledte, 
föl sem említvén, hogy ezen korban a fiú értelmi foka a tulajdon- 
képeni földrajz fontosságának felfogásához fejletlen. Még tovább 
mehetnék, reá mutathatnék azon anomáliára, hogy még a keres
kedelmi szakiskolákban is csak mellékes tárgynak tekintették, 
hiszen az 1885. szabályrendeletben megállapított tanterv csak a 
két alsó osztályra szorítja a földrajz tanítását és az érettségi tár
gyak köréből kihagyja.
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Valószínű, hogy a készülő új tanterv e tárgygyal szemben 
igazságosabb lesz.

A hírneves angol pædagogus Spencer Herbert jeles pædago- 
giai munkájában * az észszerű nevelés mellett küzd és az iskolában 
tanítandó disciplinákat is ezen szempontból bírálja meg. Nagyon 
helyesen állítja föl tehát a tételt : ** «Mindennemű tanulmány 
kétféle becsesei bírhat. Ezek egyikét maga az általa nyújtott isme
ret anyaga képezi ; a másikat azon sajátsága, hogy az ész fejlesz
tésére alkalmas-e vagy nem ? Bármely ténysorozat emlékezésének 
haszna nyilvánulhat egyfelől cselekvésünk szabályozásában, más
részről észgyakorlatul alkalmas voltában. Ennélfogva, midőn arra 
nézünk, mennyiben alkalmas valamely tanulmánytárgy a tökéletes 
élet előkészítésére, mindkét szempontból kell bírálat alá vennünk».

Ezen aranyszavakat vévén kiinduló pontul, bíráljuk meg a 
földrajzot is az említett két szempontból ; így talán szembetűnőb
ben sikerül kimutatnom, hogy az ezen disciplinával elkövetett 
elbánás, csakugyan sem nem észszerű, sem nem indokolt.

Szükségtelen dolog azt bizonyítanom, hogy a földrajz az 
ismeretek hosszú lánczolatát nyújtja. Hiszen kiegészítő része az 
általános tudásnak és a benne járatlant müveit embernek nem 
tekinthetjük. A modern gazdasági élet pedig a leghasznosabb és 
legszükségesebb tantárgygyá avatta. Hova lenne a kereskedő, a 
vállalkozó földrajzi ismeret nélkül, még arisztokratikus irányú 
diplomacziánk is kezdi a földrajzot elsőrangú fontosságúnak el
ismerni és ma már kiváló feladatának tekinti, hogy ne csak politi
kai, hanem gazdasági és kereskedelmi irányban is hasson.

Nem csodálhatjuk tehát azt a lelkesedést, melylyel a franczia 
Erary: «A latin nyelv kérdése» czímü hires művében a földrajzról 
szól és azt összes tudásunk központjává akarja tenni.

«Kevés életpálya van— úgy mond,*** — melyben a földrajz 
hasznos ne volna és ezt még többen belátnák, ha e tárgyat többen 
és behatóbban ismernék. A tudomány csak azok előtt tárja fel 
összes kincseit, a kik azt elsajátították. A míg az ember körülötte 
csak tapogatódzik, addig csak részben lelik meg azokat. De a mióta

* «Értelmi, erkölcsi és testi nevelés». Fordították dr. Öreg János és 
Losonczi László.

** U. o. 13. 1.
*** Frary Rezső: A latin nyelv kérdése 173 1.
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a föld kereksége, mely hajdan darabokra volt szaggatva egy egy
séges piaczczá válik, azóta mindig többen érdeklődnek a vásár 
hullámzásainak figyelemmel kisérése, sőt előre kitalálása iránt. 
Az iparnak, a kereskedelemnek szükségök van vevőinek, azaz a 
világnak megismerésére, hogy munkásságukat a legjövedelmezőbb 
irányba terelhessék ».

Ámde nem csak hasznossági szempontból, hanem a tudo
mány szempontjából sem hanyagolhatjuk el. A történelem legfon
tosabb segédtudományát bírja benne és a természettudománynak 
kiegészítő részét képezi. Oly sokféle ismeret-anyagot nyújt, hogy 
akár csillagászati, akár tisztán physikai, akár nemzetgazdasági, akár 
kereskedelmi vagy ethnographiai, politikai, statisztikai részeit 
tekintjük is, kiváló fontossága azonnal szembetűnik.

De tekintsük most az észfejlesztés szempontjából. Sajnos, hogy 
hazai oktatásunk ezen szempontból épen nem méltányolja. Miben 
áll nálunk a földrajzi oktatás? Megtanítjuk a tanulót először a térkép 
jeleinek megértésére, azután elveszödünk idővesztegető térkép- 
rajzolással s jobban mondva chablonok utáni másolással ; tanítunk 
egy csomó hegy, folyó, város nevet és azt mondjuk, hogy ez föld
rajzi tanítás. Nálunk tisztán mint ismeretadó tárgy szerepel, mint 
pl. a természetrajz is, mely szintén egy csomó természeti lény 
nevére tanít bennünket. Ezért szorítják le a földrajzi tanítást a 
népiskolák és középiskolák alsó osztályaira, mert senki sem tulaj
donít neki nagyobb jelentőséget és csak a gyermeki elme képes 
nagy könnyűséggel megtartani egy csomó üres nevet, mely azután 
mint meg nem emésztett anyag nehezedik reá emlékező tehetségére.

Ez magyarázata azon sajátságos ténynek, hogy az egységes 
középiskoláról megjelent számos tervezetekben * a földrajznak 
ismét csak szerény hely jut és a legtöbb még a kilencz osztályra 
tervezett középiskolában is csak a négy alsó osztályra szorítja a 
földrajzot. Hogy vehetnök hát rossz néven, ha az egységes közép
iskola érdekében tartott enquét-en senki a földrajzról meg nem 
emlékezett, vagy ha ugyanekkor egy fővárosi hírlapban megjelent 
tanügyi czikk a földrajzi tananyag leszállítását kívánja, mivel az az. 
emlékező tehetséget túlságosan terheli.

Pedig a földrajzi előadást lehet érdekessé tenni és különösen 
az észképzés szempontjából fölhasználnunk.

* Lásd Egyetemes közoktatásügyi szemle IV. 1892. évf. 6. szám.
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A mióta ltitter és Peschel az összehasonlító földrajzzal a 
földrajz-tudományt megteremtették; mióta különösen Beclus pá
ratlan munkái közkincsekké váltak, a földrajzot más szemmel 
nézzük. A földrajz kulcs a természet hieroglypháihoz. Menjünk 
csak ki a szabad természetbe. Minden kő, minden begy régi érde
kes történetet beszél el,* minden nagyobb folyó egy-egy cultura 
keletkezéséről regél és az oczeánok a világforgalom csodás intéz
ményeiről, az emberi elme diadaláról mondanak tündérmeséket. 
Csak szólaltassuk meg a begyeket, a vizeket, a szeleket a tova
robogó vonatokat, kérdezzük meg a gőzt, a vilanyszikrát, ők felelni 
fognak. Ámde tanuljuk előbb megérteni nyelvüket. Ezen nyelvre a 
földrajz tanít meg bennünket.

Az észfejlesztés egyik legkiválóbb követelménye, hogy az 
ítélő képességet növelje és fejleszsze. Ezen tekintetben a földrajz 
első sorban érdemel figyelmet. Nem akarok azon hibába esni, 
mint pædagogusaink jó része, kik az észfejlesztést, az Ítélő 
képesség nevelését egyes tantárgyak privilégiumának tekintik. 
Jól tanítva minden tantárgy előmozdíthatja ezen tehetséget. De 
kevés disciplinánál kínálkozik erre annyi alkalom, mint a földrajz 
tanításában. Vegyük pl. Anglia földrajzi ismertetését. Ha megelég
szünk azzal, hogy Anglia begyeinek, folyóinak, kikötőinek, egyéb 
nevezetes városainak megnevezését adjuk, ha megismertetjük ter
melési, égalji viszonyait és végül konstatáljuk, hogy Anglia a föld 
legelső kereskedő állama, nyújtottunk ugyan egy csomó hasznos 
ismeretet, de az ilyen ismeret, a mellett hogy mulékony, az Ítélő
képesség fejlesztéséhez hozzájárulni nem fog. De fordítsuk meg a 
dolgot. Az ország területének és lakossága számának szembeállí
tásából kitűnik Anglia lakosságának sűrűsége, a mi rendszerint 
fejlettebb gazdasági viszonyokra vall. Vizsgáljuk most sorra azon 
okokat, melyek gazdasági viszonyainak virágzását előmozdították. 
Vájjon földrajzi fekvése, partfejlődése mennyiben járult hozzá? 
előnyös-e hegyrendszere és folyórendszere, miért mozdították elő 
kereskedelmi fejlődését, mennyiben emelték terményei ipari fej
lettségét stb. Szóval kutassuk és magyarázzuk, hogy a természet 
egyes tényezőivel mennyiben segítette elő Anglia gazdagságát. De 
a  természet munkájához hozzájárul az emberi munka, az emberi 
szellem, mely annak előnyeit felhasználja, de igen gyakran a ter

* Lásd Reclus : A hegyek története.
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mészet akadályaival küzdve, diadalmaskodik fölöttük. Mutassuk ki 
' tehát mily része van az emberi elmének, emberi munkának Anglia 
nagygyá tételében. Ezzel, azt hiszem, az előadást nemcsak érdekessé, 
hanem észfejlesztővé is teszszük. Ne elégedjünk meg azzal, hogy 
Afrikát pl. a legsötétebb földrésznek nevezzük. Kutassuk annak 
okait is, miért oly hozzáférhetetlen, mutassunk egyszersmind reá, 
milyen jövö vár Afrikára, mily szerepre van hivatva a világkeres
kedelemben és miért hoz pl. Németország, Anglia, Franczia- 
ország, Portugálba, Belgium stb. annyi pénz és véráldozatot 
ezen sötét földrész meghódítására. Ezzel az ifjút önálló gondolko
zásra tanítjuk, fölkeltjük benne az érdeklődést a körülötte történő 
dolgok iránt.

Valóban szomorú a felnőtt ifjaknál gyakran tapasztalható 
tájékozatlanság a jelenben lefolyó igen fontos és érdekes esemé
nyek iránt. Bosszantó, hogy ifjúságunk nagy része olvasmányaiban 
inkább a léha regényeket, a senzácziós eseményeket keresi, idegen
kedik minden komolyabb olvasmánytól. Ezt pedig leginkább annak 
rovom föl, hogy az iskola általában távol áll az élettől, az iskolai 
tanulmányok annyira abstractak, hogy az életben történőkre álta
lában tekintettel alig vagyunk.

A földrajz volna tehát hivatva, hogy az iskolán kívül levő 
életet az iskolában mégismertesse, a gyakorlati élet szükségleteit, a 
gazdasági viszonyok követelményeit előadja, és így az ifjút az élet
nek valósággal előkészítse. Ilyen szempontból tanítva a földrajzot, 
meg van annak erkölcsi, sőt hazafias hivatása is. Mint a történe
lem, a földrajz is a népek életét Írja le. Csakhogy míg a történelem 
a nemzetek fejlődését az események elősorolásával mutatja be, a 
földrajz plastikailag domborítja ki azon főbb okokat, melyek vala
mely nemzet emelkedésére vagy hanyatlására befolytak. A földrajz 
szemlélhetőleg állítja elénk azon erkölcsi igazságot, hogy a komoly 
munka, a józan törekvés a nemzeteket nagyokká teszi, a tétlenség, 
a nemzeti élet elkorcsosulása hozzájárul a nemzetek pusztulásához. 
A földrajz elénk állít nemzeteket, melyek kedvező természeti viszo
nyok daczára pusztulnak és viszont olyanokat, melyeknek szor
galma a természet mostohaságával szembe szállott és a természet 
fölött diadalmaskodott. Csak reá kell mutatnunk korunk nagy 
vívmányaira, csak reá kell mutatnunk miként győzte le az ember 
a természet erőit és tette azokat hasznos munkatársaivá. Miként 
hasította ki a sivatag hátából ama nevezetes csatornát, mely
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ma a világforgalom főutja, miként fúrta át a gránitsziklák 
gerinczét, hogy az egyes országok közötti távolságot megrövidítse. 
Valóban oly képek, melyek az ifjúban lelkesedést, munkakedvet 
ébresztenek és ezzel együtt az erkölcsi érzést megszilárdítják. 
De hazafiasság szempontjából sem ismerek hazafiasabb tanítást, 
mint azt, mely az ifjúban már az iskola falai között azon tudatot 
•ébreszti, bogy mint a társadalom leendő tagja reá kötelességek 
várnak, hogy a nagy nemzeti munkában neki is részt kell vennie.

Hagyjunk fel tehát már a földrajz chablon szerinti tanításával, 
ne tekintsük azt többé száraz, az emlékező tehetséget terhelő tárgy
nak, hanem tanítsuk azt úgy, hogy abból az ifjúnak és társadalom
nak haszna legyen. De ennek természetesen első föltétele az volna, 
hogy a földrajzi ne szorítsuk le az alsó osztályokba, ne akkor tanít
suk, a midőn a gyermeki elme annak megértésére még gyenge. 
Mint az olvasás tanításában is két fokozatot különböztetünk meg : 
a gépies olvasást és értelmes olvasást, úgy a földrajznál az alsóbb 
fokon a gépies részt kellene tanítani, vagyis a földrajzi alapisme- 
reteket, a felsőbb foknak maradna fentartva a földrajz értelmes, 
észfejlesztő és az önálló gondolkodásra serkentő tanítása.

A külföld legtöbb államaiban ma már a földrajz tanításának 
fontosságát inkább felismerték, mint nálunk. Legelsők ezen tekin
tetben a németek. Helyesen mondja Herb art,* hogy a földrajznak 
kell az összes ismereteket összetartani, ez képezi a kötőanyagot. 
A porosz középiskolákban, a gymnasiumok és reálgymnasiumok- 
ban a földrajzot a történelemmel kapcsolatosan az összes osztá
lyokban, még a 9-ikben is tanítják, úgy hogy történelemre és föld
rajzra összesen 28 óra fordíttatik. Maga Frary beszéli említett 
könyvében, hogy 1870-ben a németek jobban tudták magukat 
tájékozni Francziaországban mint maguk a francziák. Bezzeg 
az 1871-ki nemzeti szerencsétlenség óta a francziák is nagyobb 
gondot fordítanak a földrajz tanítására, annak hasznáról és szük
ségességéről most már mindenki meg van győződve. Bainier** 
nagy földrajzi munkájának előszavában jelzi, mily szerencsés fordu
lat állott be Francziaországban a földrajzi tudományok iránt és 
annál jobban szeretik, minél jobban megértik. A szerencsétlenség

* Herbart : Umriss pædagogisclier Vorlesungen.
** P. F. Bainier : La Geographie appliqué à la marme, aux com

merce, à l’industrie.
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iskolája tanította meg őket azt megérteni. Jellemzők saját szavai : 
«Un heureux reveil s’est produit en France dans l’étude de la 
géographie ; on s’occupe davantage de cette science si attrayante 
et si utile, qu’on aime d’autant plus qu’on la comprend mieux. 
L’école du malheur a des enseignement profond pour les hommes 
que l’égoïsme n’aveugle pas et qui ravent les comprendre et ce 
sera, il faut l’esperer, l’honneur de notre temps de les avoir com
pris». Dr. Fináczy Ernőnek a franczia középiskolákról szóló tanul
mányában látjuk is, hogy úgy az Enseignement classique-ban, mint 
az Enseigment special-han a földrajz a legfelsőbb osztályig, ba kevés 
óraszámban is, de többnyire külön tárgyként taníttatik. Angliára 
nézve dr. Jankó János (Egyetemes közoktatási szemle 1891) rész
letesen kimutatta a nagy változást, mely ott is a sokáig elhanyagolt 
földrajzi oktatás terén beállott. Remélhetjük tehát, hogy közokta
tási kormányunk is ki fogja emelni a földrajzot eddigi nagyon is 
másodrendű állásából és közoktatásunk keretében oly helyet fog 
részére kijelölni, a melyet fontoss4gánál fogva érdemel.

S zántó Sámuel.

DÜLÖ VAGY ÁLLÓ ÍRÁS ?

A reformok korszakát éljük : mikor este reformeszmékkel telt 
fejünket álomra hajtjuk, rettegve kérdjük magunktól, holnapig mi 
új «nagyszabású» dolgot főznek ki majd a világfelforgatásra törő 
«reformerek» ? Reformok szélvészei söpörnek végig az egész szá
razföldön : csoda-e akkor, ba a polyva és szalma is mozgásba jő ? 
Az a szélvész legújabb időben az «álló» irás szalmáját is fel
kavarta.

Milyen rendkívül fontos pædagogiai théma ! Nem csodálom, 
hogy a reformleső paedagogusvilág oly mohón neki esett az új 
«eszmének.» A közoktatási tanács — úgy látszik — szintén ala
posan megvitatta a kérdést: «dűlővagy álló irás?» Sőt a közokta
tásügyi miniszter úr megbízta a tanácsot, hogy tervezetet dolgoz
zon ki az «új írásmód» tanítására nézve. Az álló irás diadalittas 
hívei ebből azt következtették, hogy már most az álló Írást ismerik 
el egyedül üdvözítőnek, minden egyéb írásmód a pokolba való.

De a közoktatási tanács megfontolván a dolgot, « a dűlő írás
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kiküszöbölését még korainak mondta, mert az álló írásnak előnye 
a dűlő írással szemben sem általánosságban, sem a szaksajtóban 
még nincs minden kétséget kizáró módon elismerve.»

Én mái* régóta kutatom a dolog bibéjét az iskolában és azon 
kívül, megfigyeltem gyermekeknek s felnőtteknek íráskor önkény
telenül elárult szokásait; a hol hibát véltem találni, fürkésztem 
természetét és eredetét : és általánosságban mondhatom, hogy az 
írásmód magában véve egészen ártatlan és legfölebb bűnbaknak 
tekinthető, melynek nyakába sóztak minden hibát, minden mu
lasztást, mit a gyermekek testi nevelésében általában — nemcsak 
az írástanításnál — az iskolában és otthon tanítók és szülök el 
szoktak követni.

A következő sorok feladata tehát általános megjegyések után 
fejtegetni a helyes testtartást, a test és íróasztal vagy irópad közti 
helyi viszonyokat, nevezetesen a test-derék, fej, láb tartását, a két 
kar elhelyezését az asztallapon, meghatározni a jobb kar mozgásá
nak határait és e határokon beliél az Írólap fekvését, kifejezve ez 
által azt a mai nap nem igen követett elvet, hogy a helyes test
tartáshoz kell alkalmazni az írólap fekvését s nem megfordítva ; 
fejtegetni továbbá a Írólap fektetésének különböző módjait és meg
határozni ezek előnyeit s hátrányait, befolyását az írás irányára, 
valamint visszahatását a kar, kéz, ujjak tartására és a mell meg a 
szemek egészségére, a fejtegetést ott, hol szükséges, rajzokkal is 
támogatva.

Hogyan próbálták ki az álló irás egyedül boldogító voltát ? 
Úgy, hogy rá fogták a gyermekeket. Szegény gyerekek ! fogadok, 
hogy ha felfordított betűkkel íratna velők valaki próbaképen, hogy 
pl. az m-et ne így írják, hanem így : iu, szegények ezt a próbát is 
fényesen megállnák. A tanulókat pædagogiai kísérletekre felhasz
nálni mindenesetre könnyebb, mint a dolog lényegének felderíté
sével a «jó# és «rossz# megismerésére jutni.

Az álló irás hívei azt bizonyítgatják, hogy a dűlő Írást csak 
a folyó század elején kezdték használni az angolok, a miért is angol 
írásnak szokták nevezni.

De az álló írásnak egy buzgó hive szerint az angolok csodál
kozni szoktak, hogy a kontinentálison miért írnak oly dülten. Az az 
állítás, hogy csak e század elején hozták divatba a dűlő írást, úgy 
látszik, csak könnyen hívők számára kitett lépes-vessző, mert a ki 
nem hiszi el oly hamar s kétkedve átnézi a múlt századbeli kéz-
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iratokat, könnyen meg fog róla győződni, hogy az egész történeti 
adat csak olyan történeti füllentés.

A kinek például épen kezeíigyében van a lipcsei «Illustrirte 
Zeitung», annak egyik utóbbi számában megnézheti Götlie édes 
anyjának kézírását; az «Ország Világ» minapi számában gyönyör
ködhettünk Bákóczy György dűlő írásában.

Azt is felhozzák az álló irás kedvelői, hogy a görögök, szer- 
bek álló írással élnek. Láttam már görög írást, láttam szerbet, de 
álló Írást egyiküknél se fedezhettem fel. Lehetnek ugyan minden 
den nemzetnél olyanok, kik az álló Írásmódot követik ; de az álló 
irás mellett küzdők előtt szinte restellem bevallani, hogy ezeknek 
testtartása nem valami csábító, s némelyik úgy botlik a 90°-on is 
keresztül a 110°-basmég tovább is. Méltán attól lehet tartani, 
hogy, ha az álló írást az iskolákban általánosítják, ott is az egyik 
végletből a másikba esnek : csöbörbül vödörbe !

Az álló Írásért rajongók élénk drámai színekkel festik, hogy 
ül a szegény tanuló a dűlő, ellenben milyen takaros testtartással 
az álló írásnál : ebből legfölebb az következik, hogy ők hát eddig is 
jól tudták, — ha tudták — mire kell ügyelni a gyermeknek az Írás
nál ; de a kit álló Írásra tanítottak, annak testtartását — csak hogy 
az új eszmének biztosítsák a győzelmet— éber figyelemmel kisérték, 
minden legkisebb hibáját azonnal megigazították, megrótták ; a kit 
azonban a dűlő írásra tanítottak, annak minden rossz szokását akár 
közönyösségből s kényelemből, akár tudatlanságból, akár azért, 
mivel tudták, hogy senki sem vonja őket felelősségre tanítványaik 
testtartási hibái miatt, mind szépen eltűrték s szabadon, háborítat
lanul tenyészni hagyták ; talán nyugodtan elnézték, hogy tanítvá
nyuk milyen rosszul tartja a tollat, mivel tán restellték hosszasan 
megmagyarázni, megmutatni, de főképen a gyakorlatban is szigo
rúan megkövetelni, hogy csak a hüvelyk s harmadik ujj tartja a 
tollat, míg a mutatóujj felülről könnyeden ráereszkedik a toll- 
nyélre, hogy a kéz ne nehezkedjék egész súlyával a padra, hanem 
csak könnyen támaszkodjék rá az előre nyújtott negyedik, de még 
inkább az ötödik ujjra, hogy a tompa szög alatt kinyújtott ujjak 
között könnyen nyugvó tollnyél felső hegye, ha a tollnyelet meg
hosszabbítva gondoljuk, a jobb váll magasságát meg ne haladja, a 
toll alsó hegye a könyökkel, a kéz-csuklóval egy egyenes vonalba 
essék; talán elnézték azt is, hogy a tanuló irásközben mint torzítja 
el arczát, mint hajtja oldalra a fejét, mint lógatja le a pad alá he-

23Magyar Pædagogia. I, 6. 7.
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nyélő balkarját, minek következtében balválla utána csúszott; el 
tudták nézni, hogy egy ugyanaz a tanuló hol kisebb, hol nagyobb 
szög alatt mázolja ákom-bákom betűit, hogy mennyire erőlködik a 
gyermek, hogy a betűnek úgynevezett árnyékvonalát mentői vas
tagabbra húzza ; el tudták nézni, hogy a tanuló, hogy rakja ke
resztbe lábait, hogy mint szorítja oda m ellétapad széléhez, meny
nyire kigörbíti a hátát, hogy konyúl le feje az írásra, hogy mártja 
be a tollat ujjastul a téntába, milyen rövidre fogja a toll nyelét, 
hogy a toll hegye alig látszik ki ujjai alól, hogy tolja ide s oda a 
papirost, mivel senkitől sem hallotta, miképen rakja maga elé 
«irkáját« ; talán el tudták így nézni, hogy számtalan tanuló sem 
rendes, sem szép, sem folyékony írást soha el nem érhetett ; el 
tudták nézni, hogy a tanuló szeme látástávolságát az egyenlő 
vonalzatu «irkák» által nivellirozott s mindegyik tanulóra egy
aránt ráerőszakolt betümagassághoz alkalmazza, a helyett, hogy 
a betűk magasságát a rendes szemtávolsághoz képest módosítsa, 
stb. stb.

Már most miért volnának e hibák épen a dűlő irás követ
kezményei?

Ha az írni tanuló ama hibákat az álló Írásnál ki «tudja» ke
rülni, akkor a dűlő írásnál is ki « tudja» kerülni őket, ha van mel
lette valaki, a ki nem restelli őt folyton figyelmeztetni a jelentkező 
hibára és ha az a valaki meg is tudja mondani, miért kell az író
nak a megrótt hibáktól óvakodni.

Az értelmi belátás leghathatósabb eszköze az önfegyelme- 
z_ésnek.

Azt a furcsa felfedezést is tették az álló irás hívei, hogy a 
dűlő irás okozná a két szem különböző látóképességét. Bizony e 
különbség meg van azoknál az embereknél is, kik soha életűkben 
nem írtak egy betűt sem, kik nem is tudnak írni, meg van talán 
minden embernél s meg lesz akkor is, ha majd csak hírből isme
rik a dűlő irást. H át jobb kezünk ereje szakasztott olyan, milyen 
bal kezünké? Vájjon továbbá, ha hegyes vidéken járunk s a 
magaslatok többé-kevesebbé lejtős körvonalait nézzük nem kény
telenek vagyunk-e fejünket oldalt hajtani ? Azt hiszem, szemünk 
a tárgyak megfigyelésekor nem keresi épen a függélyes s vízszintes 
vonalakat, nézheti a kör akármilyen irányú sugarait látóképessége 
megcsorbulása nélkül.

Az álló írásnál sincs dolga az írónak csupán csak függélyes
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■és vízszintes vonalakkal; a rajznál, különösen a távlati rajznál, 
szintén sűrűn előfordúlnak s élesen megfigyelem! ők a vízszintes s 
függélyes iránytól eltérő vonalak is ; sőt ha a szobában körülnézünk, 
majdnem sehol sem lát szemünk vízszintes vonalat: csak a füg g é- 
lyes vonalat látja változatlan irányban, de azokat a diilő irás sem 
nélkülözi, miért nem : mindjárt látni fogjuk.

Az álló irás védői arra is hivatkoznak, hogy milyen könnyű 
:a gyermeket a vízszintes vonal megismerésére vezetni ; azt pedig 
nem gondolják meg, hogy az iskolaterem szélein ülők a pallónak 
a falak tövén végig futó — voltaképen vízszintes — vonalait már 
nem láthatják vízszintes, hanem dűlő  helyzetben s mindenki ta
pasztalhatja, hogy akármily ferde irányban  könnyebben húz sza
bad kézzel egyenes vonalat, mint vízszintes vagy függélyes irány
ban. Ezt a természetes erőmegtakarítást a kéz — gondolom — az 
írásnál is ösztönszeriileg keresi.

Hiszen épen a szem látástörvényei és a távlati viszonyok 
iszonyúan felforgatják a vonalak természetes helyzetét : a pallónak 
vízszintes határvonalai felfelé merednek, a mennyezet vízszintes 
vonalai lefelé dűlnek, a hosszú vonalak megrövidülnek s néha 
kisebbeknek látszanak, mint a közelebb levő, náluknál voltaképen 
sokkal rövidebb vonalak, akár vízszintesek, akár függélyèsek ; a mi 
kör volt, tojásdad alakúnak látszik, ez megint körré alakulhat 
által ; ha azt tanulta valaki, hogy egy fasornak oldalvonalai pár
huzamosak, tehát voltaképen soha sem találkozhatnak, akkor ime 
a  szem mindjárt tévútra viszi őt, megmutatván neki megczáfolha- 
tatlanul, hogy ime ott összeérnek stb.

Szemünk meg sem ütközik e jelenségeken, sem miattok gyen
gülést nem érez. Az irás dűlt iránya sem okozhat magában véve 
semmiféle testi fogyatkozást, de a kinek természete akármi más 
oknál.fogva hajlandóságot mutat e hibákra, arra kellő felvilágosí
tással, szoktatással hatni kell, hogy akarjon is, tudjon is hibás 
testi hajlamainak ellentállani akár az álló, akár a dűlő írásnál, 
akár másféle foglalkozásnál, nemcsak az iskolában, hanem otthon 
is, felügyelet alatt vágj- a nélkül.

A mi magát a dűlő helyzetet illeti, annak okát is másban 
kell keresni, mint a miben az álló irás pártfogói keresik.

Ha kezemet, karomat szabadon lebegtethetem, támaszték 
nélkül, akkor könnyű vízszintes irányban akár függélyes, akár dűlt 
írással, akár lassan, akár gyorsan és folytonosan haladni pl. az

23*
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iskolai fali táblán. De evvel a függélyes táblán való írással keveset 
lendítünk a vízszintes asztalon való íráson.

Mihelyt azonban kezemet és karomat akármilyen könnyen 
rá kell támasztanom a vízszintes síkot mutató asztalra, a támasztó

1. ábra. Elhelyezkedés. Az Írás általános képe.

DN , АО =  az írás határai; AO, A N  =  a jobb kar mozgása; A N  — bal kar íve; 
G H IK  =  az író teste ; A E F  =  mellközépfüggélyes ; E F  =  a mell távolsága az 
asztal szélétől ; NO  =  az irásív húrja (irásvonal, sor) ; AE  — a betű derék- (lefelé 
húzott) vonása ; S z—S z  =  az asztal széle ; K D  =  jobb felkar ; IC  =  bal felkar • 
D — jobb könyök ; C =  bal könyök ; DA —  jobb alkar és kéz ; CA =  bal alkar 

és kéz ; I, К  — vállpontok ; F  =  mellközép-pont.

pont oly körnek középpontját teszi, melyet a félkar a tollhegygyel 
irásközben megteendő útján leír.

A kar támasztó pontja a könyök. Helyét az asztalon meg
találjuk, ha rendes testtartás mellett, derékszög alatt meghajtott 
mindkét karunk könyökét egészen közel hozzuk az asztal széléhez



DŰLŐ VAGY ÁLLÓ ÍRÁS ? 3 5 7

{1. az 1 . ábrát) és aztán jobb és bal kezünk kinyújtott mutatóujjait 
összeértetjük, minek folytán érintkezésük pontján (1 . ábra, A) de
rékszög támad (DAC).

Mindenki át fogja látni, hogy karjaink így négyzetet 
(ABCD) határolnak be, még pedig oly négyzetet, melyet nem 
oldalával, hanem egyik (vízszintes) átlójával ( CD) az asztal szé
lével (szintén CD) összeesőnek, másikát pedig hozzá függőlegesen 
állónak (AB), s mellünk közepe felé irányzottnak (AEFB) kell 
képzelnünk.*

Az író két válla a négyzet vízszintes átlójával párhuzamosan 
áll, abban a távolságban, melyet a rajz is feltüntet ( l é s K).

Semmiképen sem szabad megengedni, hogy akár az egyik, 
akár a másik váll, akár mindkettő egyszerre annyira előre tolakod
jék, hogy a mell az asztal szélét érintse, sem azt, hogy a hónalj alatt 
a testnek lefelé irányuló függőleges oldala ( KH  és TG)  és a fel
kar (KD  és IC) által képezett belső hegyes szög túlságos meg
nagyobbodásával a könyök majdnem a váll magasságáig emelked
jék, vagy túlságos kisebbedésével a felkar egészen a test oldalához 
szoruljon. Legjobb, ha a mell az EF  vonal és MGFHL pontok 
által jelzett távolságban marad az asztal szélétől (4 cm.).

E távolság szerint igazodjék az egész test helyzete is úgy, 
hogy a háton keresztül húzottnak gondolt egyenes vonal a vízszin
tes üléssel derék (vagy ennél csak valamivel kisebb) szöget ké
pezzen.

Az ülésen alul a térdnél a lábszárak derékszög alatt hajlanak 
meg, úgy hogy az alsó lábszárak szintén derékszög alatt nyugsza - 
nak a vízszintes pallón. Megengedni, hogy a tanuló felső testét az 
asztal szélén túl előbbre hajtsa, annyit tesz, mint a test súlypont
já t áthelyezni a karokra és az írást az által nehézkessé és fárasz
tóvá tenni. Ha ebben az egyenes deréktartásban az asztal szélére, 
még pedig az E  pontjára, függélyest emelünk, ez épen az A pontra 
szegzett arczunk élét fogja érinteni úgy, hogy csekély főhajtás 
mellett elérhetjük azt a derékszögöt, mely alatt az A pontról jövő 
középső fénysugárszál a függélyes szemtengelyt éri.

Az imént leírt testtartás meghatározza az irásívet (N AO),

* Ez alaprajz magában véve kimutatja a d ű lő  Írás jogosultságát mind  
az Írólap fekvésére (ABCD), mind az Írás irányára nézve (AB). A követ
kező rajzok ez alaprajznak csak bővítései s részletezései.
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melyet a könyöknél (D )  megtámasztott alkar (DA) N  pontból 
kiindúlva A  ponton keresztül egészen az О pontig húz.

Az irásív két végpontját összekötő egyenes vonalat (NO)  
egyszerűen húrnak nevezhetjük. Az ez ív által behatárolt tér 
(D NAO )  az, melyet a kar el nem hagyhat a rendes testtartás 
megváltoztatása nélkül.

Az irásív szerint ítéljük meg a Írólap fekvését is : mert az az 
írás lesz kétségkívül a legfo'lyékonyabb s következésképen leggyor
sabb, melynél a könyök, mint az irásivnek természetes középpontja, 
az írás alatt legtovább eredeti helyén (D  ponton) megmaradhat, 
lehetővé téve ez által a karnak szabad és szakadatlan mozgását.

Hogy tehát a kar szabad haladását meg ne akadályozzuk, a 
négyszögalakú írólapot iigy kell elhelyeznünk, hogy vonalzata a. 
megtalált iráshúrral párhuzamos legyen.

E czélra a mintául felvett négyzetalakú írólapot felezzük 
függőleges irányban, a felező vonal felső csúcspontját az A  pontra 
(2 . ábra), a felező vonalat a szabályszerűen fektetett félkar irá
nyába helyezzük (bedé). Ha aztán az írólapon át leírjuk az irásívet 
(fA g)  és, a neki megfelelő húrt (fhg), ez a négyzet felső és alsó 
oldalával párhuzamos és így az Írólap írás-soraival azonos irá
nyú lesz.

Az írólap e helyzetében az irásív mindegyik végpontja (f ,g )  
az Írólap mindkét felső csúcspontjától (Ъ, c) egyenlő távolság
ban van.

Ha tehát az írólapnak e fekvésében karunkat, kezünket a 
tollhegygyei a felező vonal irányába helyezzük, azután az irás 
megkezdése előtt az írólap balszéle felé megyünk, innét jobbfelé 
akár vonalzat nélkül is megszakítás nélkül egészen egyenesen s 
sorról-sorra haladva párhuzamosan írhatunk : csak arra ügyeljünk, 
hogy, ha az írólap szélétől beljebb kezdjük az írást, a sort az írólap 
másik szélétől ugyanabban a távolságban végezzük. A sor kezdő 
és végző pontját az irásív húzása által így előre ki is tűzhetjük.

Az irássoroknak az irásív által való pontos megjelölése nem
csak a négyzet, hanem bármely négyszögalaku írólapnál is meg
történhetik. Nagyon hosszú soroktól azonban nemcsak fárasztó 
voltuk miatt, hanem azért is őrizkedjünk, mert a hosszú sor vége 
felé könnyen túl mehet a szemnek CRASD  által jelzett látókörén 
és az irásvonások kevesbbé tisztán láthatókká válhatnak.

A négyzetalaku írólap helyes fektetésének azonban még más
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módja is van, ha t. i. az írólap függőleges átlójának a csúcspontját 
megint az A pontra helyezvén, magát az átlót (AE) a mellünk 
közepe felé húzottnak (AEF) gondolt függőlegesre fektetjük.

Ha meghagyjuk a négyzetalaku írólapot ebben az új mélyebb

2. ábra. Az írólap fekvései.

1. Dűlő írás. bedé =  rendes fekvésű, teljes négyzet; AaD  =  (felező) tengely; 
fAg -= a négyzet irásíve ; fh g  =  húr (sor); 6/, cg =  a húr (sor) végpontjainak'

távolsága b, c csúcspontoktól.
2. Dűlő írás. CRASD  =  a szem látóköre; A a E i =  mélyebb fekvésű négyzet;

A E  — átlója ; PA =  húrja (sora) (eredeti) ; PQ  =  kiegyenlített sor.
3. Dűlő írás. Ajkl —* félnégyzet (tégla) ; Л к  =  átlója.

V

helyzetben, 2. ábra (AaEi), azirásív kezdő- s végpontját összekötő 
egyenes búr (PA) már nem párhuzamos az Írólap irásvonalaival 
(A i vagy aE), csak az írólapon túl fekvő Q pont lenne az, mely 
összekötve a P  ponttal megadná a kívánt párhuzamost.

A különbséget a húr és irásvonal között legkönnyebben úgy
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egyenlíthetjük ki, hogy nemcsak új sor megkezdésekor, hanem 
a soron belül is — annak közepén — feljebb emeljük az író
lapot az átló irányában, vagy — a mi még jobb — csak a karhoz 
közelebb lévő félnégyzetet (Abda)  használjuk az írásra, a mikor 
megint csak soronként emelhetjük az írólapot az átló irányában ; 
vagy ha bd-i a kar irányába fektetjük és iE  szélen kezdjük az írást, 
azután pedig Aa  oldalt fektetvén karunk irányába, a felező bd 
vonaltól folytatjuk az írólap jobb felén az írást ; vagy — a mi 
æsthetikai követelményeknek is eleget tehet — jobbról s balról az 
írólap negyedrészét beiratlanul hagyjuk s aztán az írólapnak csak 
bensőbb, beírandó területét tekintve írólapnak, csak ezt hozzuk a 
minden esetben biztosan meghatározható átló-helyzetbe.

Gyengébb szemüeknek általában ajánlható a rövidebb fél- 
sorirás vagy a négyzet alsó (átló-) fekvésében (bedé) az egész sör
ivás, mert így az egész Írólap mindig a szem látókörén belül lehet.

A négyzet felsőbb helyzetében is az átló (cd) tekinthető 
irányadóul a felező vonalnak (tengelynek) a kar irányába való fek
tetésén kívül : megjegyzendő azonban, hogy bármely esetben sem 
az AE  függély eredeti helye, — különösen A  pontja — sem a szem 
látóköre ( CRASD )  nem hagyható figyelmen kívül.

Megváltoznak a helyzeti viszonyok, ha a négyzet felét, a 
derékszögű egyenközényt vagy téglát (A jk i)  magában tekintem 
írólapnak és fekvését saját átlója (A k)  által akarom meghatározni.

Az átló csúcspontjának s magának az átlónak elhelyezése 
épúgy történik, mint a mély fekvésű (A aiE ) négyzetnél : de a 
tégla helyzete más lesz, mint az ábra is mutatja, t. i. kevésbbé 
dűlt; húrja azonban az Írólap jA  vagy ki vonalához képest eltérést 
mutat, mely eltérés az írót csakhamar ferde sörivásra kényszerí
tené, ha irásközben a különbözetet ki nem egyenlítené vagy az 
írólapnak a sor közepén való feljebb, vagy a karnak lejebb csúsz
tatása által, mely utóbbi segédeszköz kevésbbé ajánlható ; mert a 
kiegyenlítés mindkét módja, de az utóbbi nagyobb mértékben, 
mint az előbbi, hátráltatja az irás folytonosságát s a kar egyenletes 
sugárszerü mozgását.

E nehézséget megszüntethetnők az által is, hogy az írólapot 
magasabbra az A  ponton túl helyezem úgy, hogy az átló A és О 
pontok közé esik (lásd 3. ábra : monp egyenközényt) ; de az átló
nak (no) az A E  irányból való áthelyezése állandóan ferde fej- s 
testtartást követelne, azonkívül pedig az egész irás messze túl es-
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nék a szem látókörén ( CRASD), a mi legfölebb messzelátókra 
lenne baj.

Különben ebben a fekvésben az írólap — eltekintve a vele 
járó rendellenességektől — nagyon alkalmas lenne a folytonos 
írásra, mert az egyenközény tengelye TU  épen a kar irányába

3. ábra. Az Írólap fekvései.

4 . Dűlő Írás. mnop — magasabb fekvésű tégla ; no =  átlója ; T ü  tengelye ; mn =  
kiegyenlítésre nem szoruló húr (sor) ; jA , mn, rs, tu --- irásvonalak egyenlő iránya; 
A k, no =  betűk egyenlő iránya ; 2$. ß, 01 =  a betűk hajtásának szögei ; D T  

D O , D N  — a kar változó helyzetei.

esvén, ép úgy, mint a 2 . ábra bedé négyzetében, az írás szakadat
lanul (könyök- és irólapcsusztatás nélkül) a soron elejétől végéig 
haladhat, a mi épen a tengely-fekvés előnye.

Az átló azonban a fekvésben is irányadó marad.
Az átló-fekvésnek épen az az előnye, hogy helyezzük bár
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hová ugyanazt az egyenközényt az irásiv mentén, az átló függő
leges iránya sehol sem változván, az egyenközény többi részeinek 
egymáshoz való viszonya sem változhatik meg, minélfogva bár
melyik helyén az irásívnek N  és О között (3. ábra) az irás betűinek 
és irásvonalak iránya ugyanaz marad, a miről mindenki a rajzból 
is meggyőződhetik, ha összehasonlítja egymással jA -t és тог-t, 
továbbá Ak-1 és n o t  (betüirány), rs-et és tu-t (sor-irány), ß és a 
szögöket (betűk hajlás-szöget).

De mást tapasztalunk, ha a tengelyt tekintjük egyedül irány
adónak.

Világos, hogy ha karunkat a rendes D A  helyzetből átvisz- 
szük akár D T  (3. ábra), akár DO, akár J)N  irányába, mindenütt 
az Írólap tengelyét a kar irányába helyezhetem : az írólap fekvé
sének helyével azonban megváltozik az irásvonal helye s iránya is.

Minél lejebb helyezem a tengelyt és e szerint az írólapot is 
az A  ponttól, annál meredekebb lesz az irásvonal (hasonl. össze
3. ábra : mn és A r  ívrészleteket); minél feljebb tolom, annál ke- 
vesbbé meredek, még az N  pontban eléri az egészen függélyes, 
О-pontban pedig az egészen vízszintes helyzetet.

Minél közelebb jutunk e két véglet egyikéhez vagy másiká
hoz, annál inkább távozik ( 0  felé), a szem rendes látókörétől, 
annál inkább összeolvad (N  felé) az irásvonal iránya a betűk 
irányával az írást s olvasást egyaránt nehezebbé, sőt lehetetlenné 
téve ; annál kevésbbé óvhatjuk meg fejünk helyes tartását, kény
telenek lévén azt egyoldalúlag vagy mindig jobbra АЕ-Ш  vagy 
balra fordítva tartani.

Egyedül helyes tehát csak az a tengely- és átlófekvés, mely
ben a tengely vagy átló csúcspontja az A  ponttal összeesik. Más 
helyzetben látjuk a (4. ábrán Avxy  által jelölt) négyzetet, melynek 
nem átlója, hanem egyik  oldala ( Ay) van A E F  függélyre mint- 
irányadóra rá helyezve, úgy hogy A x  átlója esik a kar irányába. 
Valamint az átló, úgy a rá eső kar sem változtathatja meg irányát, 
de megszabadúlna és mozgása megint olyan volna, milyen volt a 
bedé négyzeté, ha X V  volna az új négyzet húrja  s egyszersmind 
irássora. A megrögzített karirány azonban nem yv  átlót, hanem 
Av-i vagy xy-t vagy bármely más az írólapon belül levő függőle
ges tengelyt teszi meg irásvonalnak (-sornak), a nekik megfelelő 
irásiv végpontjait pedig А-ban és az Av  vonalnak a DO Írási 
határfüggélyen túl fekvő meghosszabbításában kell keresnünk
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4. ábra.

5. Álló Írás. A vxy  =  oldalon fekvő négyzet (A y) ; А л  — átlója (a kar iránya); 
X V , yv  =  húrja (mint bedé négyzeté) (nem érvényes) ; Av, yx, zz' =  húrja (érvé
nyes) irássor ; A D , A'D', A"D", A'"D"' — AD, А'ГУ, Л"ГГ, A'"D'" a kar haladása ; 
К  változailan vállpont a D , D', D", D"'-ra nézve ; К  К , K u К ш =  helyváltoztató« 

vállpont a D', D", D'"-ra nézve.

Irásvonalak vagy sorok hajlás-szöge.
A tengely (bedé) s átló (A a E i)  fekvésű négyzet írássora zc' ; hajlásszöge a CD  víz

szinteshez hasonlítva =  45° (c’zz ’) .
Az átlófekvésű tégla irássora : f  V ; hajlásszöge : V zz ' =  30°. — Az oldalfekvésü 

négyzet irássorát jelzi, pl. zz ';  hajlásszöge: 0°.

Az általános irásfüggélynek (A E F ) viszonya az irásvonalhoz (sorhoz).
AE  a betű (lefelé menő) derékvonása. A tengely fekvésben 45° (=«4f y vagy Azc’). 
A négyzet átlófekvésében szintén 45°. — A félnégyzet (tégla) átlófekvésében : 60°>

( Г  у vagyis: Azk'). Az oldalfekvésben : 90° (y S e vagy : Azz').
Jegyzet. Az irássor tehát változó, a derékvonal (A k )  azonban változatlan.

A fejfordulatok határai.
Jobbfelé : Ее, balfelé : E i i ;  CEASD : szemhatár ive ; EA  : a fejfordulatok vá

lasztó fala.



364 K O L L M A N N  G Y U L A .

{z" z'"  folytatásában). Ebben a fekvésben tehát a te r  kör-sugár-  

szerű (természetes) mozgása csak úgy vihető véghez, ha Ag  oldalát 
vagy a négyzetet felező tengelyt DO-függélyre helyezzük, és így 
rendhagyó tengelyfekvéssé változtatjuk át az oldal fekvést.

Ennek a fekvésnek a chinai, perzsa stb. lefelé haladó — álló 
írása — pompásan hasznát veheti ; de az európai írásmód mellett 
a túlságos szemtávolság, rossz fej- s kar-tartás miatt szabály
talannak és a testre — különösen a mellre nem jó hatásúnak 
bizonyúlna. Minthogy az európai írásmód a balról jobbra haladást 
követeli, továbbá az írólap a rajzban feltüntetett helyre szorítko
zik, az irás haladása pedig Av vagy vele párhuzamos sorokhoz van 
kötve : a kar kör-sugárszerü mozgása teljesen lehetetlenné van 
téve és csak az által pótolható, hogy a kar maga elhagyván tá- 
masztó-pontját (D ) az irás haladtával szüntelen, 1 . jobbra csúszik 
az Av  és xy  párhuzamosak által kiszabott határok között {AD, 
A'D', A"D", A"'D '"  stb.) és vele együtt К  vállpont is ugyanabban 
az irányban ; 2 . lejebb csúszik, hogy sorról-sorra haladva folytat
hassa az írást ; vagy e helyett az írólapot magát mozgatjuk odább 
balra vízszintesen a sor végéig, függőlegesen fölfelé, 3. ha az irás 
alsóbb új sorra tér által.

Hogy az irás ily akadályok között nem lehet folytonos és 
folyékony, kivált, ha gyorsan kell haladnia, hanem szakadozott : 
nagyon természetes.

Az átlófekvés bármely változata is több szabad sugárszerü, 
folytonos, bármily gyors mozgást enged meg a karnak, eltekintve 
a szabályos tengelyfekvéstől, melyben az irás említett tulajdomá- 
gai legelőnyösebben emelkednek ki.

Az eddig mondottakat összefoglalva mondhatjuk, hogy az 
írólap leghelyesebb fekvését csak az A  pontnak és A E  függélynek 
rendes helyökön való megrögzítése biztosítja, és hogy ebből a két 
alaptényezőből kiindulva az írólap fekvése lehet :

1. szabályos tengelyfekvés (4. ábra: bedé) szakadatlan egész 
sonrássál ;

2 . szabályos átlófekvés ( Ajkl vagy AaEi)  szakadatlan félsor - 
irással;

3. oldalfekvés (A vxy)  a félsornál rövidebb szakadatlan vagy 
általában mozzanatos Írással.

A mi az irás-sorok (irásvonalak) fekvését illeti, az akármely 
négyzet alakú írólap tengely- s átlófekvésében a CD (vagy zz', vagy
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z" z"') vízszinteshez viszonyítva 45°-u, a félnégyzet átlófekvésében 
30°-u, az oldalfekvésben 0°-u.

A tengely- s átlófekvésü négyzet irás-sorát jelzi : zc', hajlás
szögét 4  с' г г1 vagyis - 4  5 és . 4  s =  15° +  30° =  45°.

Az átlófekvésü tégla (félnégyzet) irás-sorát jelzi : j'l', hajlás
szögét < 4  l'z z' vagyis : 4 s =  30° ; az oldalfekvésü négyzet irás- 
sorát jelzi pl. zz', hajlásszöge =  0 °.

Talán felesleges megjegyezni, hogy a 45 fokon túl az irás 
derék- s kötővonalainak megkülönböztetése tetemesen megnehezít- 
tetnék, a zéruson alul pedig az irás épen ellenkező irányban vál
nék nehézkessé s olvashatatlanná.

A dűlő és álló irás e képtelen (de itt-ott mégis látható) vég
leteit tehát kerülni kell.

Mindegyik fekvésben egy vonal mindenkor változatlanul 
megtartja helyét és irányát, t. i. az A E  függély, mindenik fekvésű
írólap közös alkotórésze.

Ez a függély, — melyhez párhuzamosakat gondolhatunk az 
írólapon végig húzva — biztosítja a fej egyenes tartását, ez az 
vonal, melyet az írónak soha sem szabad szem elől veszítenie, 
mely, ha az írólap esetleg félre csúszott, a leirt eljárás szerint azon
nal helyreállíthatja annak helyes fekvését, még az elemi iskolában 
is, mivel az egész eljárás minden szögmérést feleslegessé tesz, s 
oly egyszerű, hogy minden tanuló-gyermek maga is ellenőrizheti 
nemcsak írólapjának helyes fekvését, hanem testének minden te
kintetben helyes tartását is.

A tanulókat általában figyelmeztetni kellene, hogy túlságo
san hosszú sorokat ne írjanak : czélszerübb tehát az a téglaalaku 
írólap, mely a rövidebb oldalával párhuzamosan van vonalozva; 
ha mégis a hosszabb oldal irányában vonalzottat kénytelenek 
használni, oszszák azt kétfelé és a felező vonal felső végpontja szerint 
határozzák meg a függőleges irányvonalat és a papírlap fekvését.

Kik eddig az álló irás előnyeit a dűlő írással szemben any- 
nyira kiemelték, a dűlő írásnak e függélyeséről bölcsen hallgat
tak : ezt védenczök érdekében nagyon okosnak és természetesnek 
találom ; de hogy a dűlő  irás védői szintén figyelmen kívül hagy
ták, nagyon csodálom, hacsak azt nem kell róluk feltételezni, hogy 
maguknak sem volt tudomásuk e függélyes fontos szerepéről és a 
papírlap helyes fektetéséről. E függélynek szerepe azonban a 
mondottakkal még nincsen kimentve.
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Azt mondjuk t. i., hogy valamint a karnak a könyök, úgy a 
kéznek különösen az ötödik ujj — bár az Írólapot csak könnyedén 
érintő — támasztéka. E támaszték szükséges a tollvivő harmadik 
és első meg a többi ujjak mozgatásához : mert míg a kar az irás- 
vonal irányában halad, az ujjak magát a betűt alkotják meg s 
kötik össze, még pedig a betű kezdő * vagy derékvonását felülről 
lefelé a mondott függély irányában, vég- vagy kötővonalát pedig 
a derék- és irdsvonal által alakított szögöt felső vonal irá
nyában.

Valamint az AE  vonal, úgy a derékvonás sem változtatja 
meg irányát, de a szög, melyet a derékvonás az irásvonallal (sorral) 
képez, különböző : a tengely fekvésben 45° (4. ábra, . 4  Azc' vagy 7 ) ; 
a négyzet átlófekvésben szintén 45° ; a félnégyzet átlófekvésben 
60° ( 4  Azt' vagy: y +  S); az oldalfekvésben 90° ( 4  Azz', vagy: 
7  +  à +  s).

Ha a tengely fekvésű és az átlófekvésil Írólapok irás után 
oldalfekvésbe hozatnak, derékvonalukat is dűlő helyzetben látja 
az olvasó, míg az oldalfekvésű írólap derékvonása Íráskor is, olva
sáskor is függőleges ; a miért az előbbi írást dűlőnek, az utóbbit 
álló vagy meredek írásnak nevezik, míg voltaképen mindkét írás
nál a derékvonás egyaránt függélyes és csak az irásvonal az egyik
nél lejtős, a másiknál vízszintes.

Minthogy azonban az író figyelme íráskor főképen a betű 
lényeges, alkotó részeire, a derékvonásokra irányul, ezek függőleges 
irányuknál fogva a szem látóerejét nem csökkenthetik, a mit az 
álló más hívei saját kedvelt függélyök érdekében örömest elismer
nek; a ferde sorok nézése pedig a fej, kar, hátgerincz rendes ta r
tása mellett nem gyakorolhatnak más hatást a szemre, mint bár
mely más a természetben előforduló lejtős vonalak nézése. Mikor 
lovasokat látunk valami lejtőn felfelé nyargalni, szemünk egészen 
egyenes fejtartással kiséri tova vonulásukat s minél magasabbra 
szállnak, annál magasabbra emeljük feléjök fordúlt egész arczun- 
kat, nem pedig csak féloldalát : mert szemünk önkénytelenül keresi 
az irányt, melyben a fénysugarak a tárgytól egyenesen a szem
golyó közepébe hatolhatnak, még pedig mindkét szemünkbe egy
szerre a szemlélt tárgy minden új mozzanatában.

* Megjegyzendő, hogy a szó elején alkalmazott kezdő  vonást (t. i. föl
felé menőt) csak hiába való munkaszaporító szokásn ak  lehet tulajdonítani.
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Ha a tárgy elhalad szemünk előtt, a szem látónyilása csak 
addig maradhat meg egy helyében, míg a rajta keresztülhatoló 
fénysugarak a tárgy képét teljesen és világosan visszaadhatják a 
reczehártyán, a mi rendesen a 45 foknyi látószög határain belül 
megtörténhetik; a tér megnagyobbodtával a tárgy mozgásának 
irányában a szemgolyónak forgása folytán ama szemnyiláa is meg
változtatja helyét, de e szemfordűás rendesen csak csekély legyen 
és fej fordításmi járjon vagy ezáltal pótoltassék, mert ez a látást 
teljesebbé s könnyebbé teszi. Különösen a még gyenge szemű gyer
meket meg kellene a sűrű szemforgatástól óvni s folytonosan arra 
inteni, hogy a tárgyakat tehát az írást és ennek részeit is mindig 
lehetőleg egész, egyenes, nyílt tekintettel nézze, a mi csak úgy 
lehetséges, ha a szemfordűás helyett a fej fordítást alkalmazza. Ha 
tehát fölfelé kell tekintenie, erneljé fejét, ha lefelé, hajtsa le, ha 
félre, fordítsa félre a fejét. Ezt a teljes tekintetet az írásnál — akár 
a dűlő, akár az álló írásnál — meg kell követelui, ha a gyakori 
szemforgatás káros hatásának elejét akarjuk venni.

Ha a (4. ábra) CRASD  ívvonal a szemnek irás alatt meg
teendő útját jelölné, akkor A  pontból kiindulva a fejfordulatok 
határai jobbfelé Ее és ED; balfelé EH és ЕС.

Ezek közül tulajdonképen csak kettő alkalmaztatik : az 
Ei /-tői EA' felé az irás kezdetekor és KA-tói Ее felé az irás vége 
felé. A fej-és szemfordításnál A E  irányvonal megint nagyon fontos 
szerepet játszik. E vonaltól balra s jobbra forduljon ugyan a fej, 
de magának azon vonalnak irányában soha meg ne állapodjék, 
mert ha a két szem mindig e vonal irányában fekvő pontokra 
lenne irányozva, a két szem két belső izomzatának igénybe vétele 
nem maradhatna káros következmények nélkül, míg ha a két szem 
hol a bal, hol a jobb fordulatban alkalmazkodik az írásnak egy
mástól nehány távolságban levő egyes mozzanataihoz, belső és 
külső izomzatai egyaránt felváltva összhangzatos működésbe ho
zatnak. Egyoldalú, s ennélfogva káros hatású a mindig balra, vagy 
mindig jobbra irányzott fejtartás. A követelményeknek megfelel
nek a négyzet s egyenközény tengely- s átlófekvései, de nem az 
oldalfekvése, minélfogva kénytelen lesz az író a négyszögöt felező 
belső függőleges tengelyt az A E  irányába helyezni, nehogy a fej
nek csak jobbfelé tartása a szemre káros megrögzött szokássá 
fajuljon.

De evvel koránt sincs mondva, hogy az író úgy emelje, úgy
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fordítsa félre fejét, hogy az egyik szem magasabban álljon a másik
nál, vagyis : hogy a fej emelését annak oldalra hajtásával pótolja.

Az egész emeléssel, az egész lehajtással, az egész jobbra- vagy 
balra-fordítással azt éri el az író, hogy a sugárszálak megint 
egyenlő — bár esetleg nagyobb — távolságból hatoljanak mindkét 
szemébe.

5. ábra.

\
ч

AB -- vízszintes irásvonal; AG =  dűlt írásvonal (45°).
1. A =  szemlélt pont; ab =  vízszintes szemtengely; a =  balszem; b jobb szem;

aA =  sugárszál (bal) a A =  bA ; bA =  sugárszál (jobb) аЛ =  ЪА ; ab || AB.
2. В =  szemlélt pont; aB  >  ЬВ, cd =  fej fordítás által létrejött kiegyenlítő szem

tengely ; tehát cB =  dB, de : cd nem | A B .
3. C =  szemlélt pont ; aC  >  ЬС ; <■/= kiegyenlítő : eC =J'C  ; e f  nem || AG, de ; ae <  ac.

Hibás tehát azok nézete, kik azt állítják, hogy épen a dűlő 
írásnál az egyik szem sugárszálai hosszabbak a másikéinál.

Ha a kellő fejfordítás elmulasztása miatt az a hiba észlelhető, 
akkor az nemcsak a dűlő, hanem az álló írásnál is előfordúlhat, 
minthogy ennek jobbfelé haladtában is a jobb szembe ható sugár 
rövidebb lenne a balszembe esőnél, de épen a különbség kiegyen-
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lítése végett történik az irás egyes mozzanataihoz alkalmazkodó 
fejfordítás, bár épen e kikerülhetetlen fejfordítás következtében a 
dűlő  írásnál épúgy, mint az állónál a vízszintes szemtengely nem 
lesz többé párhuzamos az irásvonallal. (Lásd az 5. ábrát.)

Hogy a tengely odább helyezése a karnak odább helyezését 
is kívánja és épen azért a kar a mellhez kelleténél közelebb húzó
dik, nagyon természetes. Vájjon aztán az irás — az átló- s tengely
fekvésnél — lejtős irányban halad-e, vagy — az oldalfekvésnél — 
vízszintes irányban : az az irás egyes mozzanatait megfigyelő szemre 
közömbös. Hiszen, ha könyvből olvasimk is, a bol a sorok sokkal 
sűrűbben állnak egymás fölött s alatt, mint az írásban, a szem 
mégsem képes a megfigyelt szón kívül a közvetetleniil fölötte vagy 
alatta állót észrevenni.

így az író sem veszi észre a szemtengely és irássor kereszte
ződését, hacsak valaki külön rá nem fordítja figyelmét. Ilyen a 
szem által meg nem figyelt, az ész által fel nem fogott mellékes 
fénysugárszálak egészen közömbösek, tehát ártalmatlanok is. Azért 
el kell távolítani az iskolai írólapokról a vízszintes vonalzatot, mely 
a lejtős utat akarja feltűnővé tenni, ez által az író figyelmét úgy
szólva rá erőszakolva erre a vonalzatra, mely, ha nagyon vastag, 
zavarólag s károsan bat a szemre s írásra egyaránt, ha nagyon 
finom, előmozdítja a rövidlátás fejlődését, mert épen túlságos 
finomságával arra kényszeríti az úgyis gyönge látóképességü gyer
meket, hogy fejét sokkal lejebb hajtsa le az írásra, mint az irás 
magában véve megkövetelné, a mely túlságos fejlehajtással ren
desen a fejnek oldalra hajtása is össze van kötve. Amaz «útmutató» 
vízszintes nélkül hamarább rászoktathatnék a gyermekeket, hogy a 
látástávolságot a tanulás folyama alatt fokozatosan a rendes szem
távolság határáig (20—25—30 cm.) nagyobbítsa, mert minél 
messzebbről nézheti az író az írását, annál inkább ment lehet a 
szem bármely hibájától, annál könnyebb az irás áttekintése s olva
sása is, annál kisebb fej fordítás szükséges, hogy az Írásnak minden 
mozzanata mindkét szemtől egyenlő távolságban legyen.

Mindezt azért kell ez alkalommal felhozni, mert a fejnek 
túlságos le- s félrehajtását az álló irás liivei szintén egyedül a dűlő 
írásnak szeretnék tulajdonítani, mely azonban magában véve he
lyesen tanítva semmiképen rá nem szolgál arra a vádra. De a 
látástávolság, — mely fi—12 éves gyermekeknél 20—25 cm.-nyi, 
idősebbeknél s felnőtteknél rendes s háborítatlan fejlődés
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ben 25—30 cm.-nyi, — csak akkor biztosítja a kényelmes s ártal
matlan látást, ba a szemlélt pont középsugárszála a függőleges 
szemtengelyt derékszög alatt éri. A teljes, nyílt tekintetet épen e 
derékszög teszi lehetővé. Az iskolán kívül minden ember szeme 
ösztönszerüleg keresi a megfigyelt tárgyhoz való e helyzeti vi
szonyt : csak az iskolában — úgy látszik — különösen az írásnál 
kerülik ; de meg kell azt követelni akár a dűlő, akár az álló írás
nál ; hogy megkövetelhessük, lehetővé kell azt tenni az által, hogy 
az író a rendes testtartásnak kedvező körülmények között szemét 
a rajzban látható A pontra irányozza ; ha az előirt rendes testtartás 
mellett az A pontra írt betűt szeme megerőltetése nélkül tisztán 
megláthatja, egyéni látástávolsága megfelel az általános látás
távolságnak, különben pedig vagy testét közelebb hozza az asztal
hoz, de csak annyira, hogy tenyere még elférhessen melle és az 
asztal széle között vagy a vízszintes asztallapot hátsó élénél fogva 
fölfelé fordítja, vagy szükség esetében mindkét eszközt alkalmazza : 
a szem esetleges megerősbödtével vagy rendes látástávolságu, 
egészséges szemeknél e segédeszközök használata fölösleges. Meg
jegyzendő azonban, hogy rendes körülmények között AD  (a toll
hegy és a könyök közti távolság) egyszersmind a szemek a toll
hegytől való legnagyobb távolság mértéke is (EF =  4 cm. ; A E =  
20 cm. ; AD - 28 cm.).

Mindehhez hozzájárul az a követelmény is, hogy a tanuló az 
iskolában is, otthon is oly körülmények között legyen, hogy az 
adott szabályokat teljességűkben alkalmazhassa is; mert hanem  
alkalmazhatja, a fennen dicsért «álló» írásmód életbeléptetése után 
is iskolában és otthon tovább burjánoznak majd a régi hibák s 
ezek mellett talán még más újak, eddig ismeretlenek is.

Egész más körülmények merülnek föl, ha nem azt kérdez
zük, melyik a legkönnyebb, a leg folyékonyabb, hanem melyik a 
legkönnyebben olvasható irás?

Az irás a gyakorlottság bármely magas fokán — eltekintve a 
stenographiától — időben az olvasással azaz az élőszóval nem ver
senyezhet ; tehát elég időt enged az írónak, hogy tekintetét az irás 
bármely irányához alkalmazza. Azt találtuk, hogy mind a dűlő, mind 
az álló írásnál fejfordítással ki kell azt a különbséget egyenlíteni, 
a mely az irás egyes mozzanataiban a szemtengely és az irás-sor 
fekvése között keletkezik. Ezt a kiegyenlítést a fejfordításon kívül 
a szem alkalmazkodó képessége is elősegíti és látóerejére nézve
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ártalmatlanná teheti, a szemgolyó egy a közepében gondolt pont 
körül könnyen jobbra-balra, (kevésbbé könnyen) fölfelé és lefelé 
forgatható lévén.

De mikor az írott sort már nem mint keletkezőt, tehát a kar 
mozgásától függőt kell tekinteni, hanem mint meglevő egészet, az 
írólapnak az irás által feltételezett fekvését fentartani fölösleges, 
és átváltoztathatjuk olyanná, melyben minden szabadon mozgat
ható tárgyat helyezve látni szeretünk, t. i. vízszintes helyzetté. Ez 
a vízszintes helyzet minden tárgy legbiztosabb alapja, tehát az 
írólapé is akkor, mikor az olvasás nincs okvetetlenül összekötve az 
írással.

A mely helyzet Íráskor természetes, nem az, vagy kevésbbé 
az olvasáskor : azért az írott betii mindig különbözni fog a nyom
tatottól alakra és irányra  s összekötési módra nézve, csakis olva
sásra lévén szánva. Az álló irás hívei azért rosszul teszik, hogy a 
nyomtatott betű helyzetére hivatkoznak; az irás nem betűszedés.

Sem a dűlő, sem az álló írásnál nem maradhat a két szem 
állandóan természetes, egyszerű helyzetében; de az úgynevezett 
dűlő Írásnál a kar mozgása természetes, az álló Írásnál természet- 
ellenes ; mert a könyöknek mozzanatról mozzanatra új meg új 
támpontot kell keresnie.

A dűlő írásnál a fejfordulat balról jobbra felfelé lévén irá
nyozva, ez okból fesztelen, könnyű; az álló írásnál jobbra, de 
inkább le- mint fölfelé irányulván feszes, nyomott, nehézkes ; amaz 
a szemtengely helyreállítását a fejnek akármily gyönge oldalra 
hajtásával is támogathatja, emez épen a nyomott fejtartás miatt 
kénytelen a kiegyenlítés ez eszközéről lemondani, vagy csak lökés
szerűen a fejfordulatnak minden egyes mozzanata után alkalmaz
hatja.

Innét van, hogy az álló irás hívei örömmel hiresztelik, hogy 
tanítványaiknál a fejnek oldalra hajlása nem vehető észre ; miért 
nem, avval nem törődnek, mi más új bajt leplez ez előny, azt nem 
sejtik, nem is kutatják. Baj van azért elég a dűlő írásnál épúgy, 
mint az állónál, annál talán mégis kevesebb és csekélyebb, mint 
ennél : ezek a bajok azonban az olvasásnál, mely nincsen az irás 
nyűgéhez kötve, teljesen elenyésztethetők.

Nem a dűlő irás magában véve okoz annyi bajt, hanem álta
lában az irás gyakori kényszerűsége magában véve.

Az irás okozta bajokat pedig csak egy reformmal csökkent-
24*
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hetjük, ha azt az elemi s középiskolákban a kikerülhetetlen szük
séges mértékre szorítjuk.

Azért nagyon helyeselhető az elemi tanítóknak ama reform- 
javaslata, mely az Írásnak és olvasásnak egy időben való tanítását 
meg akarja szüntetni, de kívánatos azonkívül, hogy az olvasás se 
taníttassék mindjárt kezdetben könyvekből, hanem a tanulók sze
métől jókora távolságban függőlegesen felakasztott táblákról.

A középiskolában a magában véve semmi ismeretet nem 
biztosító «pæparatiô-irâst» kellené megszüntetni vagy legalább 
korlátozni és a szerzettismeretek biztosítását inkább a fejre, mint 
az írásra bízni.

De magát az iskolai olvasás módját is reformálni kellene a 
szemkim,élés tekintetéből. Jelenleg az elemi és középiskolákban az 
olvastatás úgy történik, hogy az egyes tanulók felhivatván fenhan- 
gon olvasnak, míg a többiek a könyvekbe nézve magukban olvas
nak a szólóval együtt.

Több figyelmet tanúsítanának a hallgatók s sokkal értelme
sebben, szebben kellene a szólónak olvasnia, ha ez a padok elé 
lépve s arczczal tanulótársai felé fordulva olvasna, a többiek pedig 
nem olvasva, szemöket a felolvasó ajkaira szegeznék s így szívnák 
leikökbe a felolvasottak tartalmát, melyről számot kellene adniok. 
A felolvasót aztán más váltaná föl, minélfogva a tanulók látó- 
érzéke — nem lévén folytonosan igénybe véve — tetemes kímélés
ben részesülne.

De imént azt mondtuk, hogy az írás után az írottak olvasá
sánál az Írólap visszatérhet, a minden tárgy legtermészetesebb 
helyzetébe: a vízszintesbe ; de csak a lehetőség van hangsúlyozva, 
mert az Írásunk a dűlő helyzetben is (minden nehézség nélkül) 
olvasható, a függőleges derék vonások ép oly biztos támasztékot 
nyújtván a szemnek, mint az oldalfekvésben vízszintes irány a 
sornak.

Az álló Írásnál a helyzet megváltoztatása lehetetlen ; mert 
ha az álló írásunkat dűlő helyzetbe hozzuk, a függőleges derék
vonás is balra dűlővé lesz a szemre nézve, míg a víz-szintes sor is 
dűlőbe megy át : a szem tehát biztos nézésének mindkét támaszát, 
a függélyest is, a vízszintest is elveszti és az olvasástól visszariad.

Pedig épen az álló irás fogja okozni, hogy helytelen tanítás 
vagy hanyag felügyelet mellett a derékvonásnak nélkülözhetetlen 
függőleges iránya veszendőbe megy. Hogy ez a hiba aztán könnyen
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általánossá lehet, azt sejteti a már most is szerteszét garázdálkodó 
hibás meredek irás : mert hiszen minden Írásmódnak nemcsak 
kirakatba szánt helyes, hanem oda nem szánt helytelen példányait 
is meg kell nézni, hogy fény oldalain Icivül különféle árnyoldalairól 
is tudomást vehessünk.

A hol olvasásról van szó, ott természetesen a szem is érde
kelve van ; valamint az irás, úgy az olvasás is testünknek épen leg
kényesebb szervezetét támadja meg. A könyvolvasás iránti hajla
mot tehát szintén meg kell fékezni : csak oly könyveket kellene a 
tanulónak olvasnia, melyek kétségbevonhatatlan míveltségheli 
nyereséget biztosítanak neki ; tartózkodni kell az oly olvasmá
nyoktól, mely apró betűkkel, sűrű sorokban van nyomtatva. 
Szemromlásról lévén szó, vissza kell ezennel térnem az Írólap
nak csak imént gáncsolt vízszintes vonalzatára, mert valóban 
feltűnő, hogy ez otromba vonalzat által tetemesen megnelie- 
zíttetjük írásunk olvasását, míg mindenki megbotránkoznék, ha 
valamely nyomtatott könyvben minden betűsoron alul és felül 
többé-kevésbbé vastag vonal végig alkalmatlankodnék sze
münknek.

Б vonalzat az elemi iskola első osztálytól kezdve egészen fel 
a középiskola nyolczadik osztályáig az Írólapnak — nélkülözhetet
lennek látszó — koloncza, az írást s olvasást egyaránt megzavaró 
s megakadályozó nyűge.

Eddig sok kérdést érintettünk, a mi nem tartozik szorosan 
véve ama kérdés fejtegetése körébe, vájjon melyik írásmód jobb : 
a dülő-e vagy az álló ? de meg kellett azokat legalább általánosság
ban tárgyalnunk, mert az álló irás hívei minden hibát, mely az 
álló írásnak épúgy, mint a dűlőnek fejleménye lehet, csak az utób
bira hárítottak.

Arra a kérdésre pedig, melyik jobb : a dűlő vagy álló irás, 
bizony nehéz válaszolni.

Az olvasásra kétségkívül az Írólapnak ama fekvése legkedve
zőbb, melyet oldalfekvésnek neveztünk ; de másrészről az az irás 
lesz legfolyékonyabb, melyet a kar rendes helyzetében végezhe
tünk, a nélkül, hogy a könyök tovább csúsztatása által az írást 
szüntelenül félbeszakítani kényszerülnénk; ezt csak az átló-, és 
még jobban s tökéletesebben a tengely fekvésben érhetjük el.

Mindebből az következik, hogy a papiros ferde fekvése sem 
szeszélyes, sem veszedelmes, sem természetellenes, sőt ellenkezőleg
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ez felel meg leginkább az ujjak, kéz és kar természetes moz
gásának és az Írás tulajdonképeni végezéljának, mely nem lehet 
más, csak az, hogy gondolatainkat mentői gyorsabban Írásban 
megrögzítsük.

Csak az írólapnak e ferde fekvése teszi lehetővé a kar és kéz 
fesztelen, lehetőleg akadálytalan mozgását, a mi a folyékony és 
gyors írásnak alapföltétele. Felhozták ugyan az álló irás védői azt, 
hogy valahol versenyirást rendeztek az iskolában az álló és dűlő 
irás között, és hogy ez alkalommal az álló irás legyőzte ellenfelét ; 
ilyen győzelmet a mankón járó  is kivívhat két egészséges lábán 
futó versenytársa fölött. Egy egyén próbálhatja meg csak mind a 
két írásmódot különféle czélokra és tapasztalhatja csak az egyik
másik írásmód előnyösebb voltát.

Az álló írásnál a könyök már nem változatlan középpontja 
az írásnak és a felkar körsugárszerü, egyenletes s folytonos moz
gása megszűnik, helyette a karnak bizonyos határok közti, szaka
dozott vagy esetleg a karnak változatlan helyzete mellett az író
lapnak szüntelen odább csúsztatása válik szükségessé, a mi min
den esetre csökkenti az irás folyékonyságát s gyorsaságát ; e két 
utóbbi tulajdonságnak sürgetése pedig az álló írásnál a kéznek s 
karnak görcsös összehúzódását, az alkarnak gyakoribb emelgetése 
folytán a vállra vitetvén át a mozgás középpontja, az egész kar
nak gyakori elzsibbadását, a kar továbbmozgatásával a vállnak 
és a test egész jobb oldalának jobbra dülését vagy a könyöknek az 
asztal szélétől való folytonos visszahúzódása folytán a mell össze
zsugorodását vonja maga után, a mi összesen véve — hozzá szá
mítva még akármely írásmód mellett fejlődhető egyéb testi fogyat
kozásokat —  nem igen nagy haszonnal kecsegtető színben tünteti 
fel ezt az új «nagyszabású» reformot.

Igaz ugyan, hogy az elemi iskolában a folyékonyság s gyor
saság hiánya még nem igen érezhető ; de nagyon megérezhető a 
középiskolában s a közéletben, a hol csak a sténographia pótol
hatná ; de a sténographia hathatósabb terjesztésével a középisko
lákban, hivatalokban s a közélet más terein, pl. a szerkesztőségi 
irodákban, a nyomdában, sem közoktatási kormányunk, sem városi 
hatóságaink s egyesületeink semmit sem törődnek ; pedig épen ez 
írásmódnak általánosabb s buzgóbb művelése által a sok írással 
elfoglalt emberre sok egyéb előnyön kívül az a haszon is háram- 
lanék, hogy teljesen megóvhatná akár álló, akár dűlő közönséges
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írásnak szabályos s csinos voltát; a sténographia azonban — épen 
lényegét tevő legnagyobb fokú folyékonysága s gyorsasága miatt — 
oly irásnem, mely alig tűrné meg a derékvonásnak föltétlenül 
függőleges irányát, az írólapnak oldalfekvésében.

Ha az írásnak csak e három tulajdonságát tekintjük : szabá
lyosságát, csinosságát s folyékonyságát és eltekintünk a két vitás 
írásmódnak akár közös, akár nem közös hátrányaitól : az álló irás 
alkalmazható volna az Írástanítás kezdetén az elemi iskolában, 
minthogy az Írólap oldalfekvése legegyszerűbb s legkönnyebben 
megérthető és minthogy ott az irás szabályossága s csinossága 
teszi a főczélt, nem a folyékonyság s gyorsaság. Minél lassúbb s 
szakadozottabb az irás, annál kevésbbé érezhetők az álló irás hát
rányai.

A középiskolákban azonban, hol az első két kelléken kívül a 
másik kettő is nem csekély fontossággal bír, az ifjúság a «dűlő» 
irás helyes felfogására s gyakorlására tanítandó, míg végre a gyor
saság, szem-, idő-, irás- és erő-kimélés szempontjából a sténo
graphia megtanulására és alkalmazására kerülne a sor, mely leg
tökéletesebb Írásmód aztán az iskolán kívül a hírlapok szerkesztő
ségeiben, a nyomdákban, az irók, ügyvédek stb. módéiban ugyan
csak a fentebbi szempontokból a legelterjedtebb alkalmazást 
nyerhetné.

Arad. Kollmann Gyula.
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Az országos közegészségi egyesület állandó iskola-egészségügyi 
bizottsága tavaly egy albizottságot küldött ki, hogy tegyen javaslatot 
a testi nevelés ügyének rendszerezése ügyében. Ez albizottság, 
melynek tagjai voltak : Fodor József elnöklete alatt Sziippán Vil
mos mint jegyző, Dollinger Gyula, dr. Kármán Mór és Porzsolt / . ,  
elkészítette javaslatát, melyet az állandó bizottság is elfogadott 
azzal a kívánsággal, bogy a Leányiskoláról és az Internatusokról 
szóló pontokat részletesebben dolgozza ki az albizottság. Ennek 
következtében a Fodor József tanár elnöklete alatt működött 
albizottság : Zirzen Janka, Sebestyén Gyuláné, Thuránszky Irén, 
Berecz Antal, Erődi Béla és Gyertyánjfy István közreműködésé
vel e pontokat is bővebben kidolgozta s ez alakban az egész javas
latot elfogadta az állandó bizottság^ s föl fogja terjeszteni a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrhoz. Érdekesnek és fontosnak tartjuk 
e javaslatokat olvasóinkkal megismertetni egyrészt, mert ezt az 
ügyet nálunk ilyen részletesen és rendszeresen még nem tárgyalták, 
másrészt több tekintetben eszmekeltőnek és a kérdés mindenoldalú 
megvitatására ösztönzőnek látjuk. íme a javaslat.

J a v a s la to k  az isk o la i ta n u ló k  t e s t i  n e v e lé s e  érd ek éb en .

I. Általános természetű javaslatok.

1. A végből, hogy az iskolai hatóságok és közegek eléggé tájékozva 
legyenek azon külső feltételekre nézve, a melyeknek az iskoláknak higié
nikus szempontból meg kell felelniük, kívánatos, hogy ama külső fel
tételek (az épületek, felszerelés, padok, fűtés, világítás stb.) utasítások 
alakjában lehető részletességgel állapíttassanak meg.

2. Az iskoláknak higiénikus szempontból való felügyelete szak
szerű legyen, tehát orvosokra bízassák, mert csak ily ellenőrzés mellett 
van meg a biztosíték arra nézve, hogy oly egészségügyi hiányok is, me
lyek a laikusnak föl sem tűnnek, nem fognak észrevétlenül maradni.

3. Az iskolaorvosi intézmény egyfelől továbbfejlesztendő, más
felől az oktatásügy egész körére kiterjesztendő.

a)  Továbbfejlesztendő az iskolaorvosi intézmény abban az irány
ban, hogy az iskolaorvos a testi nevelés összes feladatainál az iskola 
szaktanácsadója legyen. E végből szükséges, hogy az egészségtan-tanári 
tanfolyam megfelelő kibővítésével az iskolaorvosok pædagogiai irányban 
is képzést kapjanak és a testgyakorlattal ismerkedjenek meg.
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b)  Kiterjesztendő az iskolaorvosi intézmény az összes iskolákra. 
Minden nagyobb intézetnek (polgári, kereskedelmi iskolának, képző 
intézetnek) legyen külön iskolaorvosa, épen úgy, mint a középiskolák
nak. A mely városban több népiskola van, ott alkalmaztassák ezek szá
mára iskolaorvos. Az elszórtan levő népiskolák szakszerű higiénikus 
felügyelete czéljából pedig a tanfelügyelők mellé szakértőkül iskolaorvo
sok adassanak.

II. Az iskolára vonatkozó javaslatok.

A) Általánosak.

4. Az iskola kötelessége az ifjúság testi neveléséről az eddiginél 
nagyobb mértékben gondoskodni. E végből az iskolai oktatást oly mó
don kell berendezni, hogy kellő idő maradjon :

a) az üdülésre ;
b) a tesi nevelés eszközeinek alkalmazásba vételére.
5. Az üdülésre az iskolában az egyes leczkék között hagyott óra

közök szolgálnak, melyek az egy napra eső leczkéknek egyfolytában 
adása esetén nem lehetnek egy negyedóránál rövidebbek. Ebből a ne
gyedórából a tanulók 10 perczet szabadon társalogva, szaladgálva töltse
nek ; ez idő alatt költsék el a magukkal hozott vagy az iskolában vásá
rolt élelmöket. A fenmaradó öt perez alatt pedig vonuljanak be a tan
termekbe és készüljenek az új tanórára.

Azt a több oldalról ajánlott intézkedést, hogy ezek az óraközök 
akár játékra, akár más testgyakorlatra használtassanak, egyáltalában 
nem lehet helyeselni, valamint azt sem, hogy esetleg egy félórai óraköz 
adassák és játékra fordíttassék.

6. A testi nevelés eszközeinek alkalmazása végett, figyelemmel az 
utasításokra, a melyekben már ki van mondva, hogy lehetőleg az iskola 
falai között kell elvégezni az iskolai munkát, azt kell kívánni, hogy az 
iskola több szabad időt engedjen a tanulóknak, mint a mennyit külön
böző okoknál fogva ez idő szerint enged, és ne foglalja el iskolai tanulni 
valókkal még azokat a délutánokat és napokat is, melyek régtől fogva 
üdülés czéljából szabaddá vannak téve.

Nevezetesen kívánni kell, hogy a vasárnapon kívül 2—3 délután 
teljesen szabadon maradjon minden leczkétől és iskola számára vég
zendő feladattól, úgy, hogy ezek a délutánok még a rendszeres test
gyakorlati leczkékkel és énekórákkal se csonkíttassanak meg, tehát kizá
rólag a testi nevelés czéljaira álljanak rendelkezésre.

7. Kívánatos hazánkban is meghonosítani azt a szokást, hogy a 
feladatok kidolgozását és önmunkásságukat a tanulók az iskolában, erre
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a czélra kitűzött órákban, felügyelet alatt végezzék. A tapasztalat bizo
nyítja, hogy magára hagyva, a tanuló tetemesen több időig vesződik 
iskolai feladataival, mint akkor, midőn fennakadás esetén azonnal útba
igazítást kaphat. Ennélfogva ily intézkedés biztosítaná a tanulónak sza
bad idejének csonkíttatlan élvezetét. Azonfelül tekintetbe veendő, hogy 
az önmunkásságnak ilyetén iskolai vezetése jobb, mint a házi, a mely 
többnyire annyiból áll, hogy a feladatokat a tanuló helyett a házi tanító 
készíti el. Végül az is figyelemre méltó körülmény, hogy gyakran a 
tanuló az iskolában kedvezőbb higiénikus körülmények között dolgozik, 
mint otthon.

8. A fentebbiek értelmében szabaddá tett idő felhasználandó a 
testi nevelés érdekében, értvén ez alatt nem csupán az erő, hanem a testi 
ügyesség és érzékeknek is a nevelését. A testi nevelés érdekében nem
csak a rendszeres testgyakorlat vagy torna veendő használatba, a mely
nek rendkívül nagy fontossága van a fejlettebb testalkatú tanulókra, 
hanem azonkívül a társas mozgási játék, a különféle testedző gyakorla
tok, úszás, korcsolyázás és a kézügyességi oktatás, mindez a tanulók 
korához mért módon.

9. A rendszeres testgyakorlat (torna) alól való felmentés pontosan 
szabályozandó. Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy oly fiúk és leányok, 
kiknek szervi bajok miatt a tornázás ártalmukra van, orvosi (kétség ese
tén hatósági orvosi) bizonyítvány alapján a torna alól egészen vagy rész
ben felmentessenek. Az iskola-orvosnak meg kell adni a jogot, hogy az 
oly növendéket, kit a testgyakorlat folyamában ez által veszélyeztetett
nek látnak, a testgyakorlat alól fölmenthessenek.

B )  A  k isd e d ó v ó  in té z e te k .
10. A kisdedóvóban a testi nevelésnek két eszköze alkalmazható : a 

játék és a foglalkoztató munkák.
11. A játék, lehetőleg a társas játék, a kisdedóvóbeli testi és szel

lemi nevelés központja. A melegebb időszakban főként a szabad levegőn 
végzendő ; ezért a kisdedóvó mellett az árnyékos kert vagy játszóhely 
elengedhetetlen. Télen és rossz időben a játék a teremben folyjon, mely
nek bútorzata olyan legyen, hogy könnyen féke lehessen tolni. A játé
kok legyenek összekötve mozgással, tartalmazzák az erő és testi ügyes
ség fejlesztésének elemeit. A játék ne legyen tanítás, azonban hasznos 
oktatást azzal össze lehet kapcsolni. Vele összeköttetésbe lehet hozni 
mondókákat, rhythmikus éneket.

12. A foglalkoztató munkák fejleszszék, de meg ne erőltessék az 
érzékeket. Ajánlható munkák : az építés, kirakás, mintázás, fűzés, keresz
tezés, hajtogatás, kivágás. Oly munkák, melyek a szemet rontják, gör
nyedő testtartást kivánnak, sérülést okozhatnak, port csinálnak,' minden 
körülmények között kerülendők. Jó időjárásban ajánlhatók könnyű kerti 
foglalkozások és a kedvelt játék homokkal.
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13. A rendszeres testgyakorlatok, melyeknek elemei a társas játé
kokban úgyis bennfoglaltatnak, a kisdedóvóból kizárandók.

C )  E le m i n ép isk o lá k .
14. Az elemi népiskolában folytatandó testi nevelés tekintetében 

lényegesen meg kell különböztetni a falusi és a városi iskolát.
15. A falusi iskolában maga az életmód gondoskodik a test erő

sítéséről és edzéséről, tehát az iskolai testi nevelés súlypontja a test és 
az érzékek ügyesitésére helyezendő.

a) Az érzékek ügyesítése végett mindenek előtt az I—III. évben 
folytatni kell a kisdedóvóban megkezdett munkákat, a melyek az egy
két tanítós iskolákban csendes foglalkozás eszközeiül igen jól be fognak 
válni. A IV—VI. évben a kézügyességi oktatás már a kézimunka jellegét 
öltheti és gyakorlatias irányú lehet.

b) Az ének a népiskolában kötelezett tantárgy lévén, csupán azt 
kellene kimondani, hogy ápolására nemcsak a testi nevelés érdekében, 
hanem társadalmi és nemzeti szempontból is nagyobb figyelmet kell 
fordítani.

c) A falusi népiskola testi nevelésének második főtényezője a 
társas-játék, jó időben a szabadban. Meg kell kedveltetni a vidéken szo
kásos és más népszerű játékokat, úgy hogy azokat a felnőttek is gya
korolják.

d) A rendszeres testgyakorlatoknak czélja az I—III. évben az 
ügyes testtartáshoz szoktatás ; itt tehát szabad rendgyakorlatok és egy
szerű szabadgyakorlatok, azonfelül, épen úgy mint a felső évfolyamokban, 
a járás, futás, ugrás észszerűen gyakorlandók. A IV—VI. évben és az 
ismétlő iskolában előtérbe lépnek a katonai rendgyakorlatok, összetet
tebb szabad gyakorlatok ; itt gyakorlandó a szertornázás mászópóznán, 
kötélen, létrán, támaszgerendán ; a veszélyes gyakorlatok azonban ki 
vannak zárva.

16. A városi elemi népiskolában, mely több idővel rendelkezik, 
mint a többnyire osztatlan falusi iskola, és a melyben a tanító állandóan 
közvetetlenül foglalkozik a gyermekekkel, már a szellemi túlterheltetés- 
től való megóvás miatt is szükséges a kézügyességi oktatás bevonása ; a 
testi nevelésben azonban a fősúly a test edzésére és erősítésére helye
zendő ; gondoskodni kell, hogy a gyermek lehetőleg minden nap és hu
zamos időn át a szabad levegőn mozogjon. A tanterv revíziójánál időt 
kell szorítani a kézügyesség fejlesztése, a szabad levegőn való mozgás 
számára.

Szükséges, hogy naponkint legalább egy óra jusson a rendszeres 
testgyakorlatnak és játéknak, s hogy ebből a czélból minden iskola legyen 
ellátva tornahelyiséggel és játszótérrel.
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A szemléltető tanítás, a honisme, földrajz és természetrajz tanítá- 
tását a maga érdekében, de a testi nevelés előmozdítása végett is össze 
kell kapcsolni kirándulásokkal, úgy hogy minden osztály hetenkint leg
alább egy sétát, illetőleg kirándulást tegyen.

Kellő súly helyezendő az énekre és a hang művelése végett a kar
ban beszélésre.

17. A rendszeres testgyakorlatra nézve jelenleg fennálló tanterv 
megtartható, csupán hangsúlyozni kell azt a követelést, hogy az I—III. 
osztályban semmiféle szergyakorlat ne alkalmaztassák ; továbbá a veszé
lyes gyakorlatok (a minőek példáúl a főváros népiskoláiban előirt «má
szás fejjel lefelé») határozottan ki legyenek zárva.

D) A középiskolák.
18. A középiskolában a testi nevelés tekintetében a tanulókat 

három fokozatba állítjuk : I—HL, IV—VI., VH—VIH. osztálybeliek.
19. Az alsó fokon, a középiskola I—III. osztályában tovább fűző

dik a városi népiskolában megkezdett testi nevelés, a következő terv 
szerint :

a) Kendszeres testgyakorlatból az egész testet egyenletesen fej
lesztő és ügyesítő gyakorlatok, melyeket az egész osztály egyszerre végez
het, tehát első sorban szabadgyakorlatok, továbbá a felállításhoz szük
séges rendgyakorlatok, és a katonai rendgyakorlatok a szakaszképzésig. 
Az ugrás, futás csoportos gyakorlása ; szertornázás oly szereken, melye
ken az egész osztály tornázhat a tanító felügyelete alatt, az előtornászok 
kizárásával. Oly szerek, melyek csak bizonyos izmok vagy izomcsoportok 
fejlesztésére szolgálnak, egyáltalán mellőzendők.

A versenyeknek e fokon nem szabad czélúl kitűzni az egyéni erő
nek fejlesztését ,• ezért a versenyek csapatonkint vagy osztályonkint tör
ténjenek.

b)  Társas-játékokban ki legyen zárva a verseny. Czél, hogy a gyer
mekek lehetőleg sok játékot tanuljanak és a játékot saját magáért gya
korolják. A játékok között olyanok legyenek, melyek a távolba nézést, 
távol levő czél fixirozását kivánják. A játszótér mindig rendelkezésére 
álljon a tanulóknak.

c) A kézimunkából : papírmunka (cartonnage), agyagmunka és 
-elemi mintázás. A munkák szoros kapcsolatba hozandók a rajzzal és a 
mértannal, s az utóbbinak mintegy kiegészítéséül szolgáljanak, azonban 
a lehetőség szerint az oktatás egyéb tárgyaihoz is vonatkozásba hozas
sanak (péld. domború térképek készítése rétegekből, ásványgyüjtemény- 
hez való skatulyák, egyszerű természettani eszközök stb.).

d) Az ének tanulása kötelező minden tanulóra nézve.
c)  Kirándulások a természetrajzi és földrajzi oktatás szolgálatá-



ban a tanárok vezetése alatt. Télen-nyáron két hetenkint legalább egy 
kirándulás.

20. A középső fokon (TV—VI. osztály) a testi nevelés a következő 
terv szerint haladjon :

a)  Rendszeres testgyakorlatok, ezélúl véve az egyéni erő fejlesz
tését. A szabad gyakorlatok folytattatnak ; erőkifejtésre irányuló szer
gyakorlatok egyéni ügyesség és erő szerint alakított csoportokkal ; kato
nai rendgyakorlatok nagyobb preczizitással ; menetelés nagyobb mérték
ben. Előtérbe lép a verseny. Veszélyes gyakorlatok, kimerülésig menő 
verseny és menetelés ki van zárva.

b) A társas-játékokban szintén túlsúlyra emelkedik a verseny szel
leme. Játszó-csapatok és társaságok alakulnak, melyek alaposan gyako
rolják a verseny tárgyát képező játékokat. Versenyek, melyekben csapat
csapattal küzd.

c)  Kézimunkáid olyan választandó, a mely már több izomerőt 
feltételez. Czél : a különféle szerszámok használatával való megismerke
dés. Itt vannak helyökön a svéd Slöjdhöz hasonló, de nemzeti szellem
ben módosítandó famunkák, egyszerű esztergályozás. Egyelőre ez a kéz
ügyességi oktatás még fakultativ tantárgy.

d) Az ének már csak az önként vállalkozóknak tanítandó. Ezekből 
énekkart kell alakítani, s ennek gyakran alkalmat adni ügyességének 
hasznosítására.

c) A kirándulások itt már többfélék. Torna és tudományos czélú 
kirándulások főleg a tanárok részvételével mennek végbe; de egyes 
tanulókkal és kisebb tanuló csoportokkal magukkal is végeztetünk kirán
dulásokat, kitűzve a feladatokat és számon kérve az eredményt.

21. A felső fokon (VII. és VIII. osztály) a testi nevelés a követ
kező terv szerint haladhat :

a) A rendszeres testgyakorlatokat komoly és határozott czéllal 
kell összekapcsolni ; ez a czél a katonai szolgálatra való előkészítés. 
A szabadgyakorlatok háttérbe szorulnak, nehezebb gyakorlatok lépnek 
helyébe. Katonai rendgyakorlatokból a századgyakorlatok összevont 
osztályokkal. Vivás, esetleg czélbalövés katonai felügyelet alatt.

b) A társas-játék már athletikaszerű alakot ölthet. Nem annyira 
játékok tanulása, mint inkább gyakorlása kívánatos ; ezért a játék köte
lezővé teendő. A verseny szelleme nagy mértékben fejlesztendő. Szabad
téri versenyek, nyilvános mérkőzések rendezendők.

c) A kézimunka tudományosabb jelleget ölt. A tanulók a labora
tóriumokban kémiai és fizikai munkálatokat végeznek.

d) A kirándulások folytatandók.
e) Az egészségtan tanulásával kapcsolatosan végezzenek a tanulók 

az életmentésre előkészítő gyakorlatokat.
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22. A kézimunka oly időben gyakorlandó, a midőn a testi neve
lésnek más eszközei nem alkalmazhatók.

23. Az iskola vezetői adjanak mentői gyakrabban alkalmat az 
ifjúságnak, bogy testi ügyességéről tanúságot tehessen. Bendoztessen 
tornaünnepélyeket, ének- és szavaló-estélyeket, kézimunka-kiállításokat.

Minden egyes fokon télen át a tornatanár felügyelete alatt gyakor- 
landó a korcsolyázás.

E )  P o lg á r i és szak isk o lák .

24. A polgári iskolákban a testi nevelés ugyanazon terv szerint 
haladhat, mint a középiskola I —VI. osztályában ; azonban az ipari és 
gazdasági szaktanfolyammal egybekapcsolt polgári és felső népiskolában 
különösen a rendszeres testgyakorlatot és a szabadtéri gyakorlatokat kell 
ápolni, az általános nevelési szempontok a kézimunkánál pedig háttérbe 
szorulnak. A játék gyakorlása végett nehány délután szabaddá tétele 
szükséges.

25. A kereskedelmi iskolák tanulóinak testi nevelése a középiskola
VII. és VIII. osztálya tanulói számára felállított elvek szerint intézendő. 
Ez iskolákban is feltétlenül szükséges a testi nevelés. Adassák alkalom a 
játék gyakorlására ; hozassák be a testgyakorlat tanítása ; az áruismével 
és kémiával kapcsolatosan rendeztessenek laboratóriumi gyakorlatok ; az 
utazásoknak necsak tanulmányi, hanem testi nevelési czéljok is legyen,

26. Az ipari szakiskolák se maradjanak a testi nevelés hijjával. Itt 
a rendszeres testgyakorlat katonai értelemben tanítandó ; a szabadtéri 
gyakorlatokra nagy súly fektetendő. Az egészségtani oktatás különös 
figyelemmel legyen az iparra, úgyszintén az életmentésből gyakorlandó 
fogások az ipari munkálkodásnál előforduló balesetekre.

27. A tanító- és tanítónő-képzőintézetekben a testi nevelésnek 
önczélján kívül a népiskolai tomatanítás és a népiskolai testi nevelés 
vezetésére szükséges képesség megadására kell irányulnia.

F )  F e lső b b  ta n in té z e te k .
28. A felsőbb tanintézetekben magára az ifjúságra háramlik az a 

kötelesség, hogy testi erejét és ügyességét tovább fejleszsze és férfias 
tulajdonságokat szerezzen. Az intézetek fentartói könnyítsék meg és 
mozdítsák elő az ifjúság e részbeli kötelességének teljesítését. Minden 
felsőbb iskolának legyen elegendő nagy helyisége a testgyakorlatok 
számára ; alkalmaztassék torna- és vivómester. Adassék meg az ifjúság
nak a mód, hogy könnyű szerrel űzhesse a sport különféle nemeit.

29. A felsőbb iskolák hallgatóinak testi épsége megóvása, de 
tanulmányi és nevelői szempontból is mielőbb orvosolni kell a felette 
kedvezőtlen lakásviszonyokból származó bajokat. Ezek lehetetlenné
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teszik az egészséges társadalmi életnek fejlődését az ifjúság között ; oly 
társadalmi körökkel kozzák érintkezésbe az ifjúságot, a melyektől távol
tartandó; csaknem utalják a kávéházi életre. Ezért felette kívánatos, 
hogy esetleg a meglevő ösztöndíjalapok felhasználásával lakóházak léte- 
síttessenek a főiskolai hallgatók számára.

O )  L e á n y -isk o lá k .
30. Az illedelmességre szoktatás ne foszsza meg a leányt a szaba

dabb mozgástól. Az öltöztetés olyan legyen, hogy a testi fejlődést ne 
akadályozza. Család és iskola a leányok testi nevelésére fokozottabb 
gondot fordítson.

31. A testi nevelést illetőleg a leányiskolákban is azok a szabályok 
irányadók, melyek az A) fejezetben foglaltatnak. Gondoskodni kell az 
üdülésről ; nagy figyelmet kell fordítani a leányok helyes testtartására, 
különösen az Írás, rajzolás, női kézimunka alkalmával.

32. A test szabad fejlődésének és izomzata megerősödésének 
érdekében kívánatos, hogy a leányok bő ruhában járjanak ; füződerekat 
a 13-ik életéven alul ne viseljenek ; az összehúzható fűzőt azontúl is 
lehetőleg mellőzzék ; legfeljebb az előlgombolóra járó, kényelmes, hal
csont nélküli alsó derakat, mellénykét viseljék. Az úgynevezett egyene- 
sentartók használata kerülendő.*

Nem helyeselhető azon divat, hogy a magas harisnyák ruganyos 
kötőit a derekak oldalaihoz akasztják. Ez csak akkor nem árt, ha a de
reknek nincsenek vállrészei, újjai, mert különben a harisnyakötő ruga
nyosságánál fogva a derékfűző közvetítésével a vállakat lehúzza és a 
gerinczet meghajlítja.

A czipők legyenek kényelmesek, alacsony sarkúak és oly széles 
orruak, hogy a lábújjak bennük egymás mellett elférjenek és egymásra ne 
nyomassanak.

Az olyan czipő, a melyet felváltva jobb és bal lábon lehet viselni, 
nem felel meg a láb alakjának és azért ártalmas.

33. A kisdedovódában fiú és leány testi nevelése között nincsen 
különbség.

34. Az elemi népiskolában is ugyanazon eszközök használhatók a 
leányoknál, mint a fiúknál, csupán a kézimunkában van eltérés.

* A gerincz pliysiologicus egyeuesentartója a gerinczizomzat. Ha a 
gyermek hanyagul tartja magát, annak az oka többnyire a gerinczizomzat 
gyengesége és azért ezt ily esetben szorgalmas tornászattal meg kell erősí
tem. Az úgynevezett egyenesentartók a gerinczoszlop szabad mozgását kor
látozzák, a gerinczizomzatot azáltal még jobban gyengítik és azért nemcsak 
nem használnak, de ártanak.
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Az I. és П. osztályban a kézimunka a leányoknál is, épen úgy, 
mint a fiúknál, az óvodai munkák folytatása. Valóságos női kézimunka 
tanítása csak a III. osztályban kezdődik. A III. és IV. osztályban a női 
munkát : a horgolás, kivarrás, száröltés különböző nemeiből kell válasz
tani, — az érzékek élesítése végett színes, és a szem kímélése végett 
lehetőleg durva anyagból gyakorolván ezeket.

35. Az elemi népiskola IV. osztályán túl a testi nevelés tekinteté
ben a leányokat két fokozatba állítjuk. Az elemi iskola V. VI., a polgári 
és felsőbb leányiskola I. II. osztályába járó leányok az első fokozatba, a 
magasabb osztályokba járó leányok a második fokozatba tartoznak.

36. Az első fokon a testi nevelés a következő terv szerint halad :
a) A rendszeres testgyakorlatok kötelezők. Ezek úgy itt, valamint 

későbben is, tornatanítónőre legyenek bízva, a kinek gondja legyen arra, 
hogy a leánynövendéket szükség esetén egyidőre a testgyakorlatok vég
zése alól fölmentse. A szabadgyakorlatok a növendékek fejlettebb értel
mének megfelelőleg összetettebb alakban gyakorolhatók. A kéziszer- és 
szergyakorlatok közül csak az ugrókötéllel végezhető gyakorlatok, az 
egyszerű függeszkedések, a lebegő gerendán való járás, a bot- és zászlós
gyakorlatok, valamint az egyszerűbb létragyakorlatok és a mérsékelt 
hintázás (állva) engedhetők meg.

b) A mozgással járó társas-játékok (labdajátékok) kötelezők : föl
mentésnek csak kivételes esetben legyen helye. Megfelelő játszó-tér mel
lett ajánlható a krokett.

c)  A női kézimunkának minden neme gyakorolható, azonban 
tiltandók a szemrontó, igen finom kivitelű munkák és a gépvarrás. 
A kézimunka egy huzamban ne tartson tovább egy óránál.

A foglalkozások körébe lehetőleg a rendszeres kertészeti gyakorla
tok is belé vonandók ; ezért kívánatos, hogy az iskola mellett zöldséges 
és virágos kert legyen.

d) Az ének tanulása kötelező.
в) Kirándulások lehető gyakran teendők.
37. A második fokon a testi nevelés a következőkből álljon :
a)  Rendszeres testgyakorlatok, mint az első fokon, kibővítve ren

des és kötelező táncztanítással, melyeket azonban pormentes tiszta 
levegőben, kényelmes bő öltözetben kell végeztetni. Fűzőben és magas 
sarkú czipőben a tornázás meg nem engedhető. A szergyakorlatok közül 
a már említetteken kívül a gyűrűhintán és nyújtón végezhető könnyebb 
gyakorlatok is megengedhetők.

b) A mozgással járó játékokra itt is nagy gond fordítandó (labda
játékok, toll-labda, lawn-tennis).

A szülők különös kívánságára a leánynövendékek úgy a torna
gyakorlatok, mint a mozgási játékok alól felmentendők. Azonfelül a
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tanító szigorúan ügyeljen arra, hogy a leányok olyankor, ha ez nekik 
ártalmukra lehet, ne tornázzanak és sokat ne mozogjanak.

c) A női kézimunka a gépenvarrással kiegészíthető. A testtartásra 
s a munkálkodás idejének helyes meghatározására szigorú gond for
dítandó.

Kertészeti gyakorlatok még fokozottabb mértékben üzendők.
d) Az ének tanulása kötelező.
e)  Kirándulások gyakran forduljanak elő.
38. Az eleminél magasabb fokozatú leányiskolákban a tornatanítás 

föltétlenül tanítónők kezében legyen, a kiket erre a czélra megfelelően 
kell képezni.

39. Végül alkalmat kell adni a korcsolyázás, és ha a körülmények 
engedik, az úszás gyakorlására.

H ) Internatusok.
40. Szükséges, hogy minden internátusnak legyen házi orvosa, a 

ki az intézet testi nevelésére felügyel s az intézet elöljáróságát szakértői 
tanácsával támogatja. Véleménye meghallgatandó minden kérdésre 
nézve, mely a testi neveléssel kapcsolatos. Az ő felügyelete alatt állanak 
az intézet növendékei egészségügyi tekintetben, az ő utasításai szerint 
gondoztatnak az egészségesek, az ő felelőssége alatt és rendelkezése sze
rint gyógykezeltetnek és ápoltatnak a betegek. Az intézeti orvos taná
csával szabályoztatnak a növendékek sétái, kirándulásai, üldülései, 
játékai, testgyakorlatai és egyéb fizikai foglalkozásai, valamint táplál
kozása. Kivánatos, hogy a tömeges nagyobb kirándulásokban az intézeti 
orvos is részt vegyen.

Az intézet tisztasága, szellőztetése, fűtése és világítása felett is 
felügyeletet gyakorol.

41. A testi nevelés eszközei az intemátusokban jobbára ugyanazok, 
melyek a közép- és leányiskoláknál már felsoroltattak és az internátu- 
sokban nagyobb mérvben alkalmazhatók.

Ezek fiuk internátusaiban különböző fokokban, a növendékek testi 
fejlettségéhez képest a következők :

a)  testgyakorlatok, játékok, leginkább a labdázás különféle nemei, 
lawn-tennis, gerely és discus-dobás, nyíllövés ;

b)  vívás, vítőrrel és karddal ;
c)  katonai gyakorlatok czéllövéssel egybekötve ;
d)  lovaglás ;
e)  táncz ;
f )  kézügyességi gyakorlatok ;
g)  úszás ;
h)  korcsolyázás ;

Magyar Pædagogia. I, 6. 7. 25
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i)  séta és tanulmányi czélokkal is egybekötött kirándulások ;
к) a szabadban való mozgásra nem alkalmas időben játék a ter

mekben (billiárd).
42. Leányok internátusaiban a testi nevelés eszközei :
a)  testgyakorlatok, játékok ;
b)  táncz ;
c)  naponként legalább egy órai séta vagy szabad levegőn való 

játék; rendkívül kedvezőtlen időben játék a torna- vagy játszó
teremben ;

d)  háztartási gyakorlatok kertben, konyhában, kamarában ; főzés, 
takarítás, felszolgálás alakjában rendszeresen ;

e)  úszás és korcsolyázás ;
f) kirándulások.
43. Az internátus napirendjét illetőleg fontos, hogy a növendékek 

az iskolában töltött tanítási időn kívül csak lehető legkevesebb időt tölt
senek a tanulóteremben. Az iskolai előkészülettel (stúdium) legfeljebb 
két órán át foglalkozzanak. A stúdiumon kívül a rendkívüli tárgyak 
(nyelvek, zene, gyorsírás, rajz stb.) oktatására szánt idő arányosan és vál
tozatosan osztandó be, úgy hogy egy-egy napra két óránál több ne essék. 
Alvásra a korra való tekintettel 8 —9 óra fordítandó. Ebéd után egy óra 
teljesen üdülésre szolgáljon. Hogy ezen időt a növendékek egészen tet
szésük szerint tölthessék, az üdülés minden meghatározott programúi 
nélkül történjék. Ez alkalmas időben a kertben vagy parkban, télen 
fedett udvaron vagy folyosón történhetik. Hetenkint legalább egyszer, 
meghatározott napon, a növendékek fürödjenek. A fiúk havonkint egy
szer rövidre megnyirassanak. Fontos az egészséges jó táplálék, az étke
zés lehetőleg változatos étellap szerint történjék.

44. Kívánatos, hogy a fiú-intemátusokban a hét napjai közül 
legalább kettőn az egész délutánra kiterjedő kirándulások rendeztesse- 
nek, összekötve gyaloglással, közben játékkal és üdüléssel. Azonkívül 
lehetőleg naponkint egy-egy órát sétára fordítsanak. Az alkalmas hó
napokban havonkint legalább egy-egyszer egész napra kiterjedő kirán
dulás rendezendő.

III. A neveléssel kapcsolatos javaslatok.

45. Az iskolába járást az időszakokhoz kell szabni. Nem helyesel
hető a tanításnak korai megkezdése télen; nyáron pedig délkor és dél
után nagy meleg idején meg kell szüntetni a tanítást.

46. Az iskola gyakoroljon felügyeletet a tanulók testi tisztaságára, 
és ha e részben hiányok tapasztaltainak, a szülők azokra figyelmezte- 
tendők.
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47. Mindazokon felül, a miket a testi nevelés érdekében az iskola 
"van hivatva megtenni, még irányt kell hogy adjon a házi nevelésnek is, 
hogy ebben is kellő figyelem fordíttassék az ifjúságnak testi épségben 
megtartására. Valamint fegyelmi és iskolai rendtartásra tartozó dol
gokra, azonképen a testi nevelés iránti követelményekre rendes idő
közökben figyelmessé kell tenni a családot, hogy tájékozva legyen arra 
nézve, a mit e tekintetben tőle vár az iskola.

Ezért a tanév elején a beiratások alkalmával nyomtatványt kell a 
szülők kezébe adni, a melyben a testi nevelés tekintetében szükségesekre 
tétessenek figyelmesekké. Az iskola követelje meg, hogy a család a gyer
meket óvja meg az ártalmas életmódtól ; ne engedje szivarozni, kávé- 
házakba és vendéglőkbe járni ; adjon neki elég időt az alvásra ; ne kény
szerítse hosszú virrasztásra ; ne vigye vendégségbe, zajos mulatságokba, 
nem gyermeknek való szinházi előadásokba. Fordítson gondot a test 
ápolására és edzésére, a tisztaságra stb. Az otthon töltött időben ne 
terhelje túl a gyermekét mindenféle nyelvek és zene tanításával.

Hasonlóképpen a tanév végével újból figyelmessé kell tenni a szü
lőket arra, hogy a nagy szünidőt gyermekeik testi nevelése és üdülése 
érdekében kellően használják fel. Ekkor van az ideje az úszásnak, uta
zásnak, lovaglásnak.

48. Kivánatos, hogy a gyermekek testi nevelésére nézve a szülők 
kezébe adandó utasítást a kormány szerkesztőssé meg. A főiskolai hall
gatók tétessenek figyelmessé a testi nevelésök czéljából rendelkezésökre 
álló eszközökre és hivassanak fel azoknak kellő felhasználására.

IV. A  társadalom teendői.

49. Az iskolán és a családon kívül a társadalomnak is vannak kö
telességei az ifjúság testi nevelése tekintetében. Az ő teendője, iskolás 
és nem iskolás gyermekek számára játszó és korcsolyázó helyeket, fürdő
ket, uszodákat, létesíteni és ezeken a kellő felügyeletről gondoskodni.

50. A társadalom teendője a testi nevelés ügyét egyesületi úton 
népszerűsíteni és terjeszteni. Alakuljon a testi nevelés ügyét előmozdító 
■országos egyesület.

51. A társadalomra számos emberbaráti feladat vár, mely a testi 
neveléssel kapcsolatos ; a mely feladatoknak a társadalom kisebb mér
tékben eddig is megfelelt, de kivánatos, hogy a jövőben még hatható
sabban feleljen meg. Ily feladatok :

a)  Távollakó szegény gyermekeknek élelmezése.
b)  Szegény iskolás gyermekeknek felruházása és táplálása télen.
c)  Szegény gyermekek falura kitelepítése a szünidő alatt.
d)  Skrofulás, vérszegény gyermekek számára fürdő berendezése

2 5 *
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kívánatos, hogy a testi neveléssel kapcsolatos emberbaráti ügyekkel fog
lalkozó egyesületek tevékenysége nyilván tartassák.

52. Az országos közegészségügyi egyesület alakítson bizottságot, 
mely nagyobb szabású iskola-egészségügyi megfigyeléseket és kutatá
sokat végeztessen, első sorban a fővárosi iskolákban.

V. Az állam teendői.

53. Mint iskolafentartó az állam adjon példát és valósítsa meg 
iskoláiban mielőbb a helyes testi nevelés rendszerét.

54. Mint az országos közoktatásügy vezetője, hívja fel az állam az 
iskolafentartókat, hogy a testi nevelést az általuk fentartott iskolákban 
honosítsák meg és a szükséges eszközöket adják meg.

55. A kormány intézkedjék, hogy a testi nevelésre vohatkozó ada
tok az iskolai értesítőkben nyilvánosságra hozassanak.

56. Hasson oda a kormány, hogy az iskolák egészségügyi tekin
tetben erélyesen és hathatósan ellenőriztessenek.

57. Gondoskodjék a kormány a testi neveléshez szükséges tanerők 
képzéséről és képesítéséről. E részben elvül kimondandó, hogy úgy mint 
az elemi iskolákban, a magasabb iskolákban is a tornatanítás és a testi 
nevelés az intézetek tanáraira és tanítóira bizassék. Tehát mindenütt, a 
hol tanárok és tanítók képeztetnek, intézkedni kell, hogy az illetők már 
a tanfolyam ideje alatt megszerezzék a testi neveléshez szükséges elmé
leti és gyakorlati képességet.

58. Tegye lehetővé a kormány, hogy az iskolai utazások, melyek 
nemcsak a testi nevelés, hanem általános pædagogiai szempontból is 
rendkívül nagy jelentőséggel bírnak, mentői nagyobb elterjedést nyerje
nek. E végből szükséges, hogy az iskoláknak utazások alkalmával a 
vasutak által nagy kedvezmények adassanak.

59. Miután a testi nevelés kapcsolatos a közerkölcsiséggel, kívá
natos, hogy a hatóságok a nyilvános életben mindent üldözzenek, a mi 
az ifjúság erkölcsére megmételyezőleg hathat. Nevezetesen tiltassék meg 
szemérmetlen képeknek és iratoknak a boltok kirakataiba való kitétele, 
mivel ezek az ifjúság képzeletét rontják ; tiltassék meg a pénzzel való 
játszás az utczán, dohány- és szeszes italoknak gyermekek kezeihez való 
eladása.

B erzeviczy A l b e r t ,
államtitkár, a bizottság elnöke.

Szuppán V ilm os, 
a bizottság jegyzője.
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A KÉPEZDEI TANÁROK KÉPZÉSE.*

Mielőtt kitűzött tárgyamnak, a tanítóképezdei tanárok képzése 
kérdés, nek tárgyalásához fognék, szükségesnek látom röviden érin
teni az okokat, melyek arra bírtak, hogy e tárgyban, e helyen mond
jam el nézeteimet.

Hogy miért látom szükségesnek ép a jelölt tárgyat idézni 
tanügyi közéletünk tudatába, az azon körülményben leli ma
gyarázatát, hogy a kérdés immár egy negyedszázad óta (sőt 
az első egyetemes tanítógyülés határozatait s a 40-es évek pro
testáns tanférfiainak törekvéseit figyelembe véve immár félszá
zad óta) van napirenden nálunk, a nélkül, hogy az elvek, irányok 
nyilvános mérkőzése közben határozott közvélemény alakulása 
bekövetkezett volna. Egyik irány ugyan a fölszinen látszik lebegni >' 
de az sem maga kellő megerősödést nem nyert még eddig, sem az 
ellenvélemény erejét meg nem gyöngítette. Csak az iránt van meg
egyezés a közvéleményben, hogy az elveket immár tisztázni kell, s 
valamely irányban elhatározó lépést kell tenni. A képviselőház 
tanügyi bizottságának előadói ügy a mult, mint a jelen országgyűlé
sen, a kép. tanítóképzésnek a budai pædagogiumban való végleges 
rendezését sürgetik, egybehangzólag a pædagogium tanári karának e 
tárgyban készült véleményes javaslatával, melyből a képviselőház 
közoktatásügyi bizottságának előadói meggyőződésüket merítették, 
s mely a Magyar Tanítóképző múlt évi folyamában is megjelent. 
E közleményben a nevezett intézet tanári kara becsülendő nyílt
sággal hívja fel az ügy iránt érdeklődő közönséget, hogy kiki mondja 
el véleményét, hogy az ügy kellő világításba helyeztetvén, minden 
elhamarkodástól menten történjék a végleges rendezés. Daczára a 
felhívásnak, a dolog érdemlegesen megvitatva, a kérdés egyoldalúsá
gából kiemelve nem lön. Az állami tisztviselők fizetésének rendezése 
alkalmával megindult mozgalom habjaiból pedig az csillámlik ki, 
hogy a kérdés incidentaliter leendő elintézése van tervben, a mi 
semmikép sem válhatik az ügynek előnyére, mert a népoktatásügy 
végleges rendezésének szerény nézetem szerint ez főfő kérdése. íme 
ezekért látom szükségesnek ezt a tárgyat szóba hozni.

* Felolvnstatott a Paedaffüi/iai Társasán május 18-iki ülésén.
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Hogy miért látom jónak e kérdést ép itt hozni szóba, annak, 
is megvannak a maga okai. Húsz éve, hogy egy, mostani tárgyam
mal szorosan összefüggő kérdésről, a polg. iskolákról s azok tanárai
nak képzéséről különféle lapokban szólottám ; mintegy 1 2  éve, hogy 
a kép. tanárok képzésének kérdéséről is hirlap utján nyilvánítottam 
nézetemet. Nem resonált rá senki. Lehet, hogy a pædagogium tanári 
karának (mely pedig már akkor czéltudatosan haladt a rája bízott 
intézetnek a kepezdei tanárok képzése helyéül leendő szervezésében} 
kikerülte figyelmét ; mások azt hitték, hogy kevesbbé competensek 
a hozzá szólásra. Denique szavam elhangzó szó volt a pusztában^ 
Eszembe jut ez esetnél a Kerepesi utón levő egyik hangszerkeres
kedés kirakatában látható néma hegedű, melynek mindene meg
van, akár egy híres olasz mester hegedűjének, csak a hangzó szekré
nye hiányzik. Nos hát én a Pædagogiai Társaságot ily hangzó szek
rénynek tartom, mely teljességet, erőt, színezetet, életet ad az egy
szerű húr rezgéseinek. Hasonlatomban nem a húr szerepét akarom 
kiemelni, mintha ennek lényeges, a hangzó szekrénynek járulékos 
szerepet tulajdonítanék ; ellenkezőleg : tudom azt, hogy a húr ha
mis voltát is e hangzó szekrény ismerteti fel. Tény az, hogy sokan 
vannak, kik valamely kérdést nem tettek speciális tanulmány tár
gyává, de azért részint általános míveltségük, részint a dolog iránti 
érdeklődésüknél fogva, részint a kérdésnek az ő eszme- és szakkö
rükkel való rokonsága folytán teljesen competens ítéletet mondhat
nak, a nélkül, hogy nézeteiknek önálló hírlapi czikkben kifejezést 
adni indíttatva érneznék magukat ; s ezek ép a komolyabb gondol- 
kozásuak. Az ilyenek nem szívesen vállalják el a húr szerepét, de 
igenis a hangzó szekrény szerepét.

Másik ok, a melyért ép e társaságban hozom fel a tárgyat, az, 
hogy mint dr. Heinrich G. két évtizeddel ezelőtt ép e tárgyról szóló 
czikkében kifejezé : «A közoktatásügy szervezésénél fölöttébb szük
séges a nagy egésznek szem előtt tartása ; mert csakis ily módon 
fognak iskolaügyünknek oly organismust adhatni, melyben minden 
tényező megnyeri a maga helyét, s melyben az egyes elemek ki
egészítik, emelik, segítik egymást ». (Magyar Tanügy 1873: 261.) 
Nem ismerek e tekintetben alkalmasabb fórumot a képezde princi
palis kérdéseinek megvitatására a Pædagogiai Társaságnál, melynek 
alapszabály szerű feladata a különféle irányú tanügyi társulatok kö
zött az egység fentartása : a centrifugális erők mellett a centripetalis 
erők fejlesztése, hogy a kétféle hatás között életteljes tovahaladás,
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mozgás, fejlődés jöjjön letre. Ép a szervezeti kérdések kifejtésére nem 
látszik alkalmasnak a különleges körű és czélu társulatok egyike 
sem, mert azokban az egyéni és osztályérdekek megbontják az össz
hangzást, inkább melegítenek, mint sem világítanak ; pedig ha 
valahol, itt szükséges a nagyobb világosság.

I.

Közoktatás-ügyünk, miként ez köztudomású, nagyjában a 
német oktatásügy mintájára fejlődött.

Tudvalevőleg a németországi képezdék kétfelé tanerőkkel 
bírtak (s bírnak még jelenleg is),részint az egyetemen képzett u. n. 
tudományos képzettségű tanárokkal, részint képezdei kiképeztetésü, 
de a népiskolákban gyakorlati működésük és tudományos kiképzésre 
való törekvés által kiválott tanítókkal. E vegyes rendszert követték a 
mi képezdéink is, azon módosítással, hogy katholikus képezdéink- 
ben túlnyomó volt a gyakorlati, vagyis képezdei képességű tanárok 
száma. A prot. képezdék megfordították a dolgot ; a papi pályára 
készült ifjakat bocsáták a tanítói pályára s az itt magukat kitünte
tettek közül választák képezdei tanáraikat. Ma is a kath. képezdék- 
nél szívesebben alkalmaznak képezdei képzettségű, a prot. képez- 
déknél pedig akadémiai (vagy egyetemi) képeztetésű tanárokat. Ta
gadhatatlan, hogy mindkét rendszernek megvannak a maga előnyei 
és hátrányai is, s hogy értékük inkább az alkalmazás körültekintő 
voltától függ. Valószinű, hogy ezen nézetben volt közoktatásügyi 
kormányunk, midőn az 1868. évi népiskolai törvényt megalkotá. 
A sok tekintetben túlságosan részletező törvény nem intézkedik 
a képezdei tanárok képzéséről, azon alapon indulván ki, hogy az 
akkori időben elég tisztességesen kiszabott fizetés mellett (mely jobb 
volt az akkori középiskolai tanárokénál) nem lesz hiány sem tudo
mányosan képzett, sem gyakorlatilag magokat kitüntetett tan
erőkben.

Ugyanazon törvényben egy más intézkedés is vagyon, melynek 
homályos volta sok zavart okozott s alapja lön, hogy a kép. tanár
képzés is homályba borúit. A törvény ugyanis felállítá a polgári 
és népiskolát s elrendeli az ide alkalmazandó tanerők vizsgálatát, 
de nem intézkedik azok kiképeztetésének helyerői. Sokan ezt hiány
nak tartották, melynek kitöltése (polg. isk. tanárképezde felállítása
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által) a közoktatási miniszternek a törvényhozáson kívüli intéz
kedését kívánta volna. Szerintem csak homály van a törvényben. 
A miniszter azt gondolta, hogy vizsgáló bizottságot kell állítani, 
mely az aspiránsokat megvizsgálja, nem kérdezvén, hogy képezdét 
végezvén, tudományos ismereteiket önszorgalom utján bővítették-e, 
avagy egyetemet végezvén, néptanítói praxissal egészítették ki tudo
mányos képzettségüket.

Nézetem szerint ez felelt volna meg a törvényhozás és a minisz
ter intentióinak, s ez intézkedés elég lett volna a jelen századra. De 
hát külső körülmények kiütötték sodrából a miniszter szándékát. 
Lássuk a kérdés eredetet.

Dr. Möbius lipcsei polg. iskolai tanító (utóbb a góthai képezde 
igazgatója, majd min. tanácsos) 1865-ben tartott egy felolvasást a 
lipcsei pæd. társaságban «Theologen oder Seminaristen» ez. alatt, 
melyben azt fejtegeti, hogy honnan választassanak a polg. iskolák 
tanerői: a theologiát végzett,tudományos képzettségű iíjak közül-e, 
avagy a tanítóképezdét végzett jelesebb tanítók közül ? Előadása 
végén azon következtetésre jut, hogy az eddigi vegyes eljárás sem 
helyes ugyan, de még helytelenebb lenne tisztán akadémikusokat 
alkalmazni, hanem leghelyesebb lesz a képezdét végzett törekvő 
tanítókat a lipcsei egyetem bölcsészeti szakára bocsátani, kik aztán 
az ott szerzett tudományos képzettség alapján tegyenek a felsőbb 
tanügyi pályára képesítő vizsgálatot. Csakugyan már 1865-ben 
jul. 1 -én elrendelte a szász minisztérium, hogy a kik a képezdét 
jeles osztályzattal végezték s két évig tanítói hivatalt viseltek, a 
ipcsei egyetem bölcsészeti facultásába felvétessenek s két év múlva 
felsőbb iskolákban leendő alkalmaztatás végett vizsgát tehessenek, 
(Werner : Pæd. Vorträge, 18691.19.1.) Ügy hiszem, ezen alapon kelt 
a délmagyarországi tanítóegyesület 1867-ben Temesvárott tartott 
gyűlésének azon resolutioja, melyben kimondatik, hogy a tanítók 
továbbképzése végett Budapesten egy pædagogiai főiskola állítandó. 
Az osztrák népoktatási törvény pedig 1869-ben elrendeli, hogy a 
tanítói pályára való bővebb kiképzés végett az egyetem vagya m ű
egyetem mellett pædagogiai semenariumok szervezendők. Mindezek 
az elemi népiskola körét haladó felsőbb népoktatási tanintézetek
nek tanerőkkel való ellátását czélozták.

Népoktatási törvényünk értelmében Budán is állami tanító- 
képezde állíttatott föl, mely az 1869—70-ik évben nyílt meg. Vezetői 
központi képezdének, pædagogiai főiskolának szerették volna azt
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tekintetni s ily irányban agitáltak, de nem mindenben egyező érte
lemmel s nem egyenlő szerencsével. Mig forrásuk a szász miniszteri 
rendelet, megelégszik a polg. isk. tanároknál azon pædagogiai és 
didactikai képzettséggel, melyet azok a tanítóképezdékben nyertek s 
csak a tudományos szakképzést kívánja az egyetemen bővíttetni ; 
addig a budai képezde vezetői elemi psedagogiából kívántak maga
sabb képzést nyújtani annál, a mit a közönséges tanító képezde 
nyújt, de már a szakmíveltséget hol az egyetemen, hol a központi 
kepezdében kívánták a magasabb tanítói hivatal jelöltjeivel elsajátít
tatni. E bizonytalanság, egyenetlenség hiusítá meg törekvéseiket.

1873- ban dr. Heinrich Gusztáv a Magyar Tanügyhen a mel
lett száll síkra, hogy a kép. tanárok az egyetem mellett szervezendő 
tanárképezdében a középiskolai tanárjelöltekkel együtt képeztesse- 
nek, azon kikötéssel, hogy a középiskolai tanárjelöltek az elemi 
gyakorlóiskolában nyerjék kiképeztetésüket.

1874- ben már egyidejűleg lép fel a két irány. Dr. Schwicker 
az Ung. Schulzeitungban Lindnernek, «Die Pæd. Hochschule» ez. 
munkáját ismertette ; s fe állítá a népisk. psedagogia elemi és tudo
mányos fokozata közötti különbség theoriáját; forrásától eltérve, a 
pædagogiumban kívánja tanítani a pædagogiât s az egyetemen a 
szakképzést. Dr. Emericzy G. pedig az u. a. évi egyet, tanítógyülésen 
a képezdei tanárok egyetemi képzése tárgyában értekezett. A kérdés 
aztán szunnyadóit. A közokt. minisztérium népoktatási szakosztá
lyának azon eljárása, hogy minden állást a nyilvánosság kizárásával 
töltött be,narkotisálta a népoktatási tanférfiak érdeklődését és figyel
mét, s ily légkörben a központi képezde ügye az első zajos erjedés 
után lassankint érlelődött eleintón polgári, majd tanítóképzőtanári 
képezdévé.

H.
Lássuk immár a kétféle kiképzésmód előnyeit és hátrányait.
a) Itt először is a tudományos szakképzettség jő tekintetbe. 

A néptanítónak az általános míveltségre vonatkozó ismeretekben 
(magyar- és német nyelv, földrajz és történelem, mennyiség- és ter
mészettudományok) legalább is azon képzettséggel kell bírnia, mint 
a melyet a középiskola nyújt a leendő jogásznak, orvosnak, theolo- 
gusnak. Ebből következik, hogy a képezdei tanárnak is kell ezekben 
olyan jártassággal bírnia, mint a középiskolai tanárnak.

E tekintetben a pædagogium nem állhatja ki a versenyt az egye

3í»:í
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temmel. Kiemelem, hogy ezt nem is akarta, nem is akarhatta. 
A pædagogiumi tanár, ki hetenkint' 12—15 órát tanit, nem tanít
hat oly alaposan, mint az az egyetemi tanár, a ki 4—5 órát s 
csak egy-egy tudományágat mivel. Ha a pædagogium az egye
temet (hol pl. külön tanár tanítja az állattant, másik a növénytant, 
harmadik az ásványtant) pótolni akarná, ez egy csonka egyetem, 
egy önálló filosofiai facultás felállítását tenné szükségessé.

Es mikor a pædagogiumot elégtelennek tartom arra, hogy a 
kepezdei tanároknak elegendő tudományos szakképzettséget nyújt
son, legkevesbbé sem érintem a pædagogium tanárainak tudomá
nyos készültséget, értékét ; elismerem róluk egyenkint és összesen, 
hogy az egyetemen is megállanák helyöket s egy-egy tudományszakra 
adván magukat, kiváló tudósok lehetnének. De viszont az is bizonyos, 
hogy az egyetemi tanárok sem lennének képesek a pædagogiumi 
rendszer mellett a tudomány azon színvonalára emelkedni, melyen 
állnia kell annak, a ki középiskolaiai és kepezdei tanárokat, képez.

Azon érv, melyet a képviselőház közoktatásügyi bizottságának 
előadója kiemelt, hogy a polgári képezde szakcsoportjai megfelelnek 
a képezdénél természetszerűleg előálló csoport-beosztásnak, mitsem 
nyom a latban, mert hiszen azt a csoportosítást az egyetemen is 
be lehet rendezni, a mint azt dr. Heinrich G. a Magyar Tanügy 
1873. évfolyamában kimutatta. De hát a téveszmék, mint a sár
kányfogak kelnek ki ; s nem elég egyszer megölni őket.

Dániel Ernő az előbbi országgyűlésen a képviselőház tanügyi 
előadója azt állítja, hogy tudományos képzettségben nincs hiány 
a képezdéknel. Ennek ellenében ki kell emelnem, hogy bár a képez 
déknél kiváló tud. képzettségű tanerők is vannak, mégis átalában a 
tudományos szakképzettség hiánya érezhetőbb, mint a módszeres 
eljárásban való jártasság hiánya. Igaz, hegy e körülmény jó részben 
a pályázatnélküli kinevezés rendszerében gyökeredzik, mely lehetővé 
tette, hogy pl. némely képezdénél egyetlen tanerő sincs, a ki a ter
mészettanra vagy a mennyiségtanra képeztetett volna. Míg aztán 
az ilyen tetszésszerinti szakra kinevezett tanár (pl. egy történész) 
beleéli magát a fizika tanításába, addig az ő botlásai bő anyagot 
szolgáltatnak az élczlapok «kathedrai bölcseségek» ez.rovata számára.

b) A tudományos szakképzettség után a paedagogiai képzett
séget, a tanügyi munkás formális princípiumát kell tekintetbe ven
nünk. Azt hiszem, nem találok ellenmondásra, ha azt állítom, hogy 
a tanügy munkásának, ha feladatának meg akar felelni, egyaránt
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erteni kell a nevelés művészetét, akár népoktatási tanintézetben 
működik, akár középiskolában. A középiskolai tanár részére nem 
lehet kiszakítani a gyermeki lélek termeszeiének ismeretéből egy 
darabot ; az egész fejlődésmenetet ismernie kell, ha helyesen akar 
eljárni. Viszont a néptanítónak nem lehet csak a 6 — 1 2  éves gyer
mek lelki életének megismerésére szorítkoznia ; hiszen különben is 
12—15 éves suhanczokat nevel az ismétlő és iparostanoncz iskolában.

A neveléstani elvek feldolgozásának azonban megengedem, 
hogy van, hogy kell lenni elemi és tudományos módjának ; amaz a 
tanítóképezdében, ez a felsőbb tanintézetekre tanerőket képző inté
zetekben van helyén. Egy közbeeső fokozat tudományosan nem 
igazolható.

Minő paedagogiát tanítson hát a pædagogium ? Nézetem szerint 
tudományos paedagogiát, mert az elemi paedagogiának (melyet a 
tanítójelölt az elemi képezdében elsajátított) visszakérődzése a lelki 
élet fejlődés törvényeibe ütköző eljárás lenne. Nos, ez esetben nem 
értem, hogy miért kell a tanárjelölteknek a tudományos paedagogiát 
máshol, mint az egyetemen tanulniok. Azt mondhatná valaki, hogy 
bizony csak elemi paedagogiát kell a pædagogiumban tanítani, csak
hogy szélesebb körben, alaposabban mint az elemi képezdében. 
Hát ez az elemi képezdék ellen erős vád, melynek orvossága azon
ban nem abban áll, hogy külön főiskolát kell felállítani az elemi 
pædagogia számára, hanem hogy az elemi kepezdében kell a paeda
gogiát alaposabban tanítani. Csakugyan minduntalan olvashatók 
néptanítói körökből eredő felszólalások a szaklapokban, melyek a 
néptanító részére alaposabb pædagogiai kiképeztetést követelnek^ 
Ámde a pædagogiumot a körülmények ezzel ellenkező eredményre 
vezették. Dr. Kiss Áron, a pædagogium érdemes tanára s a népisko
lai paedagogiának hazánkban kétségkívül elsőrangú munkása, lefor- 
dítá 1875-ben dr. Dittes Neveléstanát, melyet szeltiben használtak 
Németországban s nálunk is a K. A. fordításában, az elemi képez- 
dékben. (Mellékesen megjegyezem, hogy Kiss Áronnal egyidejűleg 
még két más kép. tanár is hozzá fogott e jeles munkának nyelvünkre 
való átültetéséhez, de nem rivalisálni, hanem használni akarván, 
abba hagyták munkájokat, mikor Kiss Á. munkálásáról értesültek, 
s használták is a Kiss Á. fordítását az elemi képezdében. A pædago
gium felállításakor ez a könyv a pædagogium felső tanfolyamán 
tanuló jelöltek kézikönyvéül vétetett föl ; hogy pedig a fokozat az 
elemi és polgári képezde között meglegyen, nevezett tudósunk —
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értesülésem szerint a közokt. tanács sugalmazására — készített egy 
Rövid Neveléstant az elemi képezdék számára. S ez, mondom, ak
kor történik, midőn maga a tanítóság alaposabb pædagogiai képzés 
után eseng. A tanítók a képezdei oktatás emelését sürgetik s a 
népnevelés pædagogiai főiskolája megrövidíti azt.

De még fontosabb ennél a didactical, illetve methodikai kér
dés. Itt már nem csak az anyag tárgyalása, hanem magának az 
anyagnak megválasztása és feldolgozása tekintetében is különbség 
van a népiskolai és középiskolai methodika között. Voltaképen 
népiskola és középiskola, mindkettő általános képzésre törekszik, a 
különbség lényege nem annyira az ismeretkör, vagy ismeretanyag 
különbségében, hanem az anyag feldolgozásának a különböző 
életkoruk, s a jövendő társadalmi hivatáshoz mért különböző vol
tában, a módszerben keresendő. Az a közember, ki csak a maga 
ügyeinek kormányzására van hivatva, ki a népiskolában képzett
ségének nemcsak elemeit, hanem tetőzetét is nyeri; kinek értelmi 
fejlettsége 6 — 1 2  éves korában a concréthoz, az egyedihez tapad ; 
az a közember, mondom, csak a concret dolgok ismeretéből halad
hat az abstractra, az őt környező természet- és emhervilág ismere
tében az egyediről jut az általánosra. Ide eljuthat, el is kell jutnia. 
Nevezzük e módszert elemi módszernek. Az az intelligens osztály
hoz tartozó egyén, ki nem csak a maga ügyeinek intézésére, hanem 
a  közügyek vezetésére lesz hivatva, ki a népiskolában képzettségé
nek elemeit megszerezte, elemi módszerrel a természet- és ember
világot megismerte ; kell, hogy az általánosról a különösre haladva 
vizsgálja át ugyanazon ismeretkört, hogy ekként míg egy részről 
népiskolai ismereteit kiegészíti, más részről a gondolkodás mind
két útjában gyakoroltassék. Nevezzük e módszert középiskolai mód
szernek. Már most, a népiskolai tanítót dressura útján lehet ugyan 
■csak a népiskolai módszerrel megismertetni; de ha azt akarjuk, 
hogy azt tudatosan alkalmazza, ismernie kell legalább elméletben 
a középiskolai módszert is, már csak azért is, hogy tudja, mitől 
kell neki a népiskolában óvakodnia. Ha az elemi iskolai tanító nem 
ösmeri a középiskolai módszert, majd akkor lépnek elő középisko
lai pályájáról visszamaradt reminiscentiái, mikor mint elemi tanító 
működik. Ez eshetőség ellen csak az biztosítja az elemi tanítót, ha 
az elemi módszert mind elméletileg mind gyakorlatilag, a tudomá
nyos módszert legalább elméletileg elismeri.

Viszont a középiskolai tanárnak, hogy a tudományos mód
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szert helyesen, tudatosan alkalmazza, ismernie kell az elemi mód
szert is, legalább elméletileg. Sőt középiskolánk mostani szervezete 
mellett gyakorlatilag is. Ez ismeret hiányában az következik be, 
a mi egy igen népes és tekintélyes középiskolában történt mostaná
ban, hogy ignorálván a gymnasiumi Utasítások azon intézkedését, 
mely szerint az alsó két osztályban módszeres, a harmadik osztályban 
rendszeres nyelvtan tanítandó : elhatároztatott, hogy mind három 
alsó osztályban csak egy, rendszeres nyelvtan taníttassák. A képez- 
dei tanárnak végül, hogy öntudatosan járjon el, ismernie kell úgy 
elméletileg, mint gyakorlatilag mind az elemi, mind a tudományos 
módszert. Ha dressura utján pusztán az elemi módszert ismeri, az 
fog történni vele, a mi a porosz képezdékben a Regulativumo к ide
jében történt, melyek elrendelték, hogy a képezdei tanításnak a nép
iskolai tanítás példaképének kell lenni; az fog történni mondom, hogy 
pepecselni fog a tanár a tudomány — talán inkább csak ismeret — 
részleteivel, a nélkül, hogy tudományos átnézetet nyújtana; elmond
ható lesz róla, hogy: «Er hat die Theile in seiner Hand, fehlt aber 
leider das geistige Band». Volt alkalmam több ilyen, népiskolai 
tanítóból lett képezdei tanár tanítását megfigyelni s elmondhatám : 
. . . ich finde nicht die Spur von einem Geist, und alles ist Dressur. 
Ha pedig csak a tudományos módszert ismeri a képezdei tanár, akkor 
képtelen lesz növendékei előtt az elemi iskolában mintatanítást 
tartani, képtelen lesz növendékei módszertani dolgozatát megítélni.

Hogy állhat már e tekintetben a pædagogiumi képzés ? Ha 
csak elemi módszert tanít : ez fölösleges és unalmas azokra, a kik 
azt az elemi kepezdében már tanulták ; hiányos pedig mind ezekre, 
mind pedig azokra, kik érettségi bizonyítvány alapján léptek a pæda- 
gogiumba. Ha csak tudományos módszer taníttatik : ez kielégíti 
ugyan azokat, kik elemi képezdéből léptek a pædagogiumba, de 
hiányos marad a gymnasiumot végzettek képzettsége. Ha végül 
mindkettőt tanítják, akkor is fölösleges ugyan az elemi módszer 
ismétlése a képezdei előképzettségüekre, azonban megnyugtatjuk 
magunkat azzal, hogy praestat abundare quam cleficere ; de legalább 
a gymnasiumi képzettségűek megtalálják azt, a mi szükséges. Ám 
hova lesz akkor azok javaslata, kik (mint a képviselőház közoktatási 
bizottságának előadói) az elemi képezdétől (tehát az elemi gyakorló 
iskolától is) elkülönítve kívánják szervezni a népiskolai pædagogia 
főiskoláját ?

A mi már az egyetemet illeti, jelen szervezetében, középisko-
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lai előképzettségű tanár-jelöltjeivel természetesen szintén nem 
alkalmas képzőintézet a képezdei tanárjelöltek számára. Két mód 
jelentkezett eddig a baj orvoslására. Egyik abban áll, hogy oda 
bocsátjuk a bölcsészeti facultásra (annak bizonyos szakmáira) azon 
képezde-végzett okleveles elemi tanítókat, kik kitűnő elméleti kéj>- 
zettség mellett legalább két évi kiváló tanítói gyakorlatot is tudnak 
felmutatni. A másik mód abban áll, bogy elemi gyakorló iskolát 
állítanának föl az egyetem mellett, melyben a gymnasiumi elő
képzettségű jelöltek is gyakoroltatnának. Egyik eszme sem új ; más
hol mindkettőt megpróbálták külön ; nálunk indicálva lenne a 
kettőt egyesítve megvalósítani. Meg vagyok győződve, hogy az 
elemi képezdét végzett s mint gyakorlati tanítók magukat kitünte
tett tanárjelölteknek a pædagogiai seminarium elemi gyakorló-isko
lájában tartandó próba-tanításai termékenyítőleg hatnának vissza 
egész középiskolai tanításunk módszerére s az elemi tanítókból vál
nának ki a legjobb.......... középiskolai tanárok. A képezdei tanár
képzés színhelyéül szóba jöhető két intézet közül tehát egyiket sem 
találtuk jelenlegi szervezetében alkalmasnak; ellenben mindkettőt 
filkalmassá lehet tenni kellő organisálással. Vagy a budai pædago- 
gium gyakorló iskoláját kell ellátni filosofiai facultással vagy az 
egyetem tanárképző-intézetét elemi gyakorló iskolával. így persze 
financziális kérdés az egész.

c) Ezen financziális kérdésen kívül még egy külső körül
ményt is meg kell vizsgálnunk. A képezdék szervezésekor jeles 
középiskolai tanárok ambitiója volt a képezdei tanári állás, da
czára a képezdék eredendő bűnéből, a növendékek csekély elő
képzettségéből származott s itt-ott mutatkozó csekélylésnek. Ma 
már nem így van. Nem egy esetet tudok, hogy polgári iskoláknál 
működő, középiskolai oklevéllel biró tanár képezdéhez felszólíttat- 
ván, kijelenté, hogy inkább a polgári iskolánál várja be középisko
lánál leendő alkalmaztatásán iк idejét. A képezdei és polgári iskolai 
tanárok fizetése, valamint a szolgálati idő közötti különbség elég 
tekintélyes, a képezdei és gymnasiumi fizetés között levő különb
ség pedig oly csekély, hogy nem tudom az említett jelenséget az 
anyagi helyzetből kimagyarázni. Ha más körülményekkel combi- 
náljuk a dolgot, talán jobban megközelíthetjük az igazságot. íme a 
polgári iskoláknál alkalmazott egyetemi képzettségű tanárok az 
egyesületi működés terén elváltak a pædagogiumi képzettségüek- 
től. A középiskolai tanáregyesület gyűlésén nem rég hallottunk
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kifakadást az ellen, hogy olyanok használják a tanári czimet, kiket 
az nem illet; s kezdik a középiskolai tanárok a professor elneve
zést használni. Hát én e jelenségnek nagy fontosságot nem tulajdo
nítok; maga a középiskolai tanáregyesület elnémította e kifaka
dást. De vájjon ki áll jót, hogy nem fog terjedni ez irány s át nem 
fog terjedni a képezdei tanárokra is, ha a pædagogium, a maga fo
gyatékos rendszerével a képezdei tanárképzésre tovább is vállal
kozik. Most ne feledjük, hogy a társadalmi tekintély nem pusztán 
az anyagi helyzettől, sem nem pusztán a társadalomnak tett szol
gálat fontos voltától, hanem a végzett tanulmányok fokától is 
függ; s véleményem szerint a középiskolai tanár tekintélyének 
emelésében nem utolsó körülmény az, hogy akadémiai tanulmá
nyait együtt végezte az egyetemen a törvényszéki elnökkel, alispán
nal stb. Németország aránylag rendezett társadalmi viszonyainak 
létrehozásában s fentartásában azt hiszem nem legutolsó szerepet 
játszik azon körülmény, hogy a tudományos pálya emberei együtt 
nyerik kiképeztetésüket az úgynevezett kis egyetemek négy facultá- 
sában : a tudományos fokozat bizonyos szellemi köztársaságot léte
sít a tudományosan képzett férfiak között, ha még oly külön
böző pályán működnek is. S érdekes feladat lenue vizsgálni, hogy 
Francziaország társadalmi ziláltságának létesítésében mennyi része 
van azon körülménynek, hogy ott a közpályák emberei külön szak
intézetekben képeztetnek.

Én nem akarok bővebb megfigyelés nélkül az idői együttes- 
ségből okozati összefüggésre következtetni; de mindenesetre érde
mes a megfigyelésre, hogy nincs-e része a képezdei tanári állás 
társadalmi hanyatlásában a pædagogiumi képeztetésnek ? Pædago- 
giai képzettségű ifjú tanároktól hallottam oly nyilatkozatot, hogy 
ha sejtették volna, hogy elöképeztetésük akadály lesz felső leány
iskolánál leendő alkalmaztatásukban, hát inkább az egyetemre 
mentek volna érettségi bizonyítványukkal. S ha ily módon a képez
dei tanári állás társadalmi értéke csökken, vájjon fognak-e vállal
kozni tehetséges ifjak e pályára, vájjon lesz-e alkalom «a kiváló 
tehetségüek többszörös megrostálására», mint ezt a képviselőház 
közoktatási bizottságának előadója kiemeli? S vájjon nem fog-e 
általában a népoktatásügy kárt szenvedni ?

Egy körülményt leszek bátor felhozni, annak illustrálására, 
hogy a pædagogium az elemi képezde és tanítóképzés lefoko
zásának miként lön akaratlan eszköze. Bizonyos kedvezmények
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tekintetében a pædagogium növendékeit a középiskolákkal állíták 
egyenlő rangfokozatba ; ennek természetes következése lön, hogy 
az elemi képezdéket alább szállíták. Sokat lehetne idézni a quali- 
ficationális törvényből. A képezdei növendékek még oly kedvez
ménytől is elüttettek, melyek a polgári iskola növendékeinek meg
adattak. Németországban a képezdei oklevél az egyetemre jogosít ; 
nálunk hátrább áll a polgári iskolánál.

Hát én elhiszem, hogy igen sok máskép történt volna, ha 
tanügyi kormányunk mindjárt eleintén mint pædagogiai facultást 
szervezte volna a pædagogiumot ; sőt most is elhiszem, hogy a fön- 
tebbi bajok elmúlnának, ha most rendeztetnék ez a pædagogiai 
facultás. Egy azonban mindig fenn fog maradni : az elkülönzésből 
eredő baj, melyet, csak az egyöntetű képzés, a képezdei és közép
iskolai tanároknak együttes képzése szüntethet meg.

Ш.

Immár az eredmény levonása van hátra. Két módja merült 
fel a képezdei tanárképzésnek. Ha alternative állíttatnék elém a 
kérdés, arra szavaznék, hogy a képezdei tanárképzés vitessék az 
egyetemre s a budai pædagogium hagyassák meg városi tanítókat 
képző intézetnek : magasabb tanszervvel, a művészi tantárgyak (főkép 
az orgona) facultativvá tételével. Mivel azonban nem tartom méltá
nyosnak, hogy egy új intézmény komoly megfontolás, sőt tapasz
talati kipróbálás nélkül állíttassék a régi, bár fogyatékos intézmény 
helyébe, hát én próbát javaslok. Az egyik mód ki van próbálva s a 
gyakorlat kimutatta, hogy mostani alakjában ki nem elégítő. Tehát 
javítani kell. A másikat azonban, az egyetemi képzést meg sem 
kisértették. Én tehát azt vélem, hogy ezt a másik utat ki kell pró
bálni. T. i. az egyetemre bocsátani a jeles képzettségű s kétévi 
kiváló gyakorlatot felmutatni tudó tanítókat. Ám kívánjanak tőlük 
felvételi vizsgát ; négy évi bölcsészeti cursus alatt képezzék ki őket 
a képezdében taníttatni szokott szakokban. Aztán tíz év múlva a 
szerzett tapasztalatok alapján el lehet dönteni, hogy melyik irány
ban kell hát véglegesen szervezni a képezdei tanképzést. Természe
tesen a két irány versenyfeltételeit egyenlőkké kell tenni; tehát
a) ugyanannyi superdiumot adni az egyetemen tanuló képezdei 
tanárjelölteknek, mint a mennyiben részesülnek azok, a kik a
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pædagogiumban tanulják a képezdei tanári tanfolyamot; b) ugyan
azon pályákat (felső nép és polg. iskolai, felső leányiskolái, képez
dei tanárság, taufelügyelőség kell czélul kitűzni mindkét inté
zetben.

Nem lenne teljes szemlélődésem, ba legalább röviden meg 
nem emlékezném az ú. n. mellékszakok (torna, rajz, zene) tanárai
nak képzéséről. Én ezeket a tantárgyakat az általános, összhangza- 
tos képzés fontos kiegészítő részeinek tartom, s fökép a zene ápo
lása következtében a képezdei kiképeztetést olyannak ismerem, mely 
a humánus képzés ideálját jobban megközelíti, mint a középiskolai. 
Mivel azonban a képezdei osztályok csekély száma miatt ez ú. n. 
művészi tantárgyak tanárai teljes elfoglaltatást nem találnak; más 
intézetben való megbízatásuk pedig különféle kellemetlenségekkel 
jár : annak okáért jónak látnám azt a módot követni, mely a közép
iskoláknál a tornatanításra nézve dívik, hogy t. i. ezek a rendes 
tanárokra volnának bizandók. E czélból kötelezni kellene minden, 
az egyetemi semináriumban tanuló képezdei tanárjelöltet, hogy a 
maga tudományszakján kívül mindegyik képezze ki magát e mel
lékszakok valamelyikére ; és pedig a tornára a nemzeti tornacsar
nokban, a zenére a zeneakadémia alsó tanfolyamában, a rajzra a 
rajztanárképezdében. A tornára ez, úgy hiszem, semmi nehézséget 
nem okoz. A rajzban és zenében, azt hiszem, szintén bírnak az ok
leveles tanítók annyi képzettséggel, hogy akármelyik, ha hajlama 
szerint választja a szakmát, négy év alatt kellő kiképeztetésben ré
szesülhetne ; nem kellene ugyanis ama művészeti tanintézetekbe az 
általános műveltségre és a pædagogiai kiképzésre rendelt tantárgya
kat hallgatniok, mivel ezekben úgyis magasabb színvonalon állnak, 
mint ama művésziskolák növendékei. A Magyar Paedagogiában 
e részben ajánlott módozatok egyikét sem tartom kielégítőnek; 
négy polgári iskolai osztályú előképzettség szerintem igen kevés az 
általános műveltség megalapítására; ellenben bizonyos, hogy a 
pædagogiumbeli zenetanári képzés művészeti niveauja nem ele
gendő. A kik az elemi képezdében nyert zenei képzettséggel lépnek 
a pædagogiumba, azokból ritkán lesz zongorajátszó; a zongorát 
késő 15 éves korban kezdeni. Az egyetemen képzendő kép. tanár
jelöltek közül tehát nemcsak ilyeneket kellene kiválasztani a zene- 
akadémia látogatására. Mindig akadnak azonban olyanok, kik már 
a szülei háznál számbavehető zenei kiképeztetésben részesülnek ; 
ilyeneket akár képezdében akár középiskolában végeztek, külön

20Magyar Pedagógia. I, 6. 7.
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stipendiumokkal kellene megnyerni, hogy, mint tanárjelöltek, a 
zenében is képesítést szerezzenek.

íme m. t. társaság, ezekben volt szerencsém gondolataimat 
előterjeszteni. Nem új gondolatok ezek, hiszen a képezdei tanár
képzés mindkét iránya már húsz éve ajánlva volt. De nem is volt 
ezélom új gondolatokkal lepni meg a m. t. társaságot. Szavam egy
szerű szavazat a közvélemény ama megalakulásában, melyre a Ma
gyar Tanítóképzőben hivatik fel az érdeklődő közönség. Ha a kérdés 
végleges rendezése előtt eszmecserét keltenem s ez által a kérdésnek 
lehetőleg alapos megoldását előmozdítanom sikerülend, czelomat 
elértem.

Sárospatak. Dezső Lajos.

A TANÍTÓ-ÁRVÁK NEVELÉSE.

Fontos tanácskozmány felől adtak a napi és szaklapok rövid ne
hány sorban hírt. A közoktatási kormány hivott szakértekezletet össze a 
tanítói árvaházak szervezése tárgyában. Ha csupán társadalmi és jóté
konysági jelentőségét tekintjük is e kérdésnek (amint a hirlapi közlemé
nyek tették), általános érdeklődésre számíthat a szakértői vélemények 
kicserélésének, itt-ott mérkőzésének tüzetesb ismertetése. Amaz élénk 
paedagogiai és didkatikai viták pedig, melyeknek termékenyítő hatása 
nemcsak a tanítói és egyéb árvaházak szervezésére, de általán a nevelés
oktatás irányzásában is elmaradhatatlan : feltétlenül megkövetelik a szé- 
lesb körökben visszhang adást, megbeszélést. A milyen mértékben fog
lalkozni fog a közvélemény, a szaktudomány és a tanítóság a miniszteri 
értekezletben fölmerült elvekkel, oly mértékben remélhető jótékony 
átalakulás árva- és szeretetházaink, valamint összes népoktatási inté
zeteink nevelésében, tanításmódjában.

Az érdekes szaktanácskozmány hangulata ügyszeretettől hevített, 
szinte szokatlanul ünnepélyes volt. Az elnöklő miniszter a napi sajtóban 
gyorsírói jegyzés nyomán szószerint közölt megnyitó beszédében méltán 
hivatkozott a törvényalkotásoknál szokatlan általános elismerésre, niely- 
lyel a tanítói nyugdíjtörvénynek a tanító-árvák nevelését szabályozó része 
minden érdekelt körben találkozott. És méltán elmondhatta a tanács
kozmány bezártakor miniszterünknek köszönetét mondó szónok, hogy 
Magyarország 25,000 tanítójának szive dobbant meg az értekezlet tár
gyalásainál. A megnyitó és bezáró beszéd ünnepies hangulata illő kerek 
volt a sok fontos kijelentéssel elvi magaslatú szaktanácskozmányhoz.
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Mindjárt az első tétel éles körvonalakban mutatta föl a szakvéle
mények csoportosulását. A kérdés ez volt : képezdékkel kapcsoltassanak-e 
össze a létesítendő árvaházak, avagy czélszerübb-e azoknak a képezdóktől 
független, önálló szervezése? Gyevtyánffy István «a hol csak a körülmé
nyek megengedik» mindenütt tanítóképezdékkel kapcsolatosan óhajtja 
felállíttatni a tanítói árvaházakat, és pedig nem külön igazgató vagy árva
atya, hanem a képezdei igazgató vagy még inkább a gyakorló tanító 
vezetése alatt. Mártonfy Márton tanfelügyelő, Dezső Lajos képezdei 
igazgató, Brocskó Lajos árvaházi igazgató és Somlyai József fővárosi 
tanító Gyertyánffy álláspontja mellett érveltek, kivétel nélkül mind a 
tanítóképzésnek előtérbe állított érdekében : «a képezdének határozottan 
előnye az árvák házi nevelésének is megfigyelése», «a képezdének alkal
mat kell adni a nevelés gyakorlására, azért a képezdékkel kapcsolatb a 
kell hozni a tanítói árvaházakat», ezeket az indító okokat hangsúlyozta 
mindegyik felszólaló. Brocskó mégis élt annyi fenntartással, hogy a 
képezdék mellett önálló szervezéssel, árvaatya (igazgató) és családneve
lők vezetése alatt állítsa föl a kormány a tanító-árvaházakat.

Tóth József tanfelügyelő és Hagara Viktor megengedhetőnek vélik 
képzőintézetekkel kapcsolatba hozását a tanító-árvaházaknak, de rend
szerint mégis óhajtják azokat mint önczélú és szakirányú nevelőintéze
teket minden más intézettől függetlenítni. Kivételt csak a kisded tanító
árvákra nézve kívánnak, kik a kisdedóvó-képezdékkel kapcsolatos árva
házakba volnának rendelendők. Buzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő a 
megyei árva- és szeretetházakkal kapcsolatot keres, ily módon az erők 
egyesítését, a tanító-árváknak a társadalom több rétegével érintkezését 
és a tanító-árvák iránt a közönség érdeklődésének fokozását czélozván.

Határozottan a tanító-kópezdékkel kapcsolatba hozás ellen nyilat
kozott a felszólalók közt először Eötvös Károly Lajos tanfelügyelő, elég
nek vélvén a tanítóképzés érdekében a növendékeknek esetleges hospi
tálását tanítói vagy más árva- és szeretetházakban, és károsnak vitatván 
a tanítói árvaházaknak a tanítóképző intézetekkel szerves összekötését. 
Külön czél, irány és mód irányozza a nevelés által oktató árvaházat 
és az oktatással nevelő iskolát ; a tanítói árvaház tehát mint önczélú és 
külön jellegű nevelőintézet okvetetlenül szenvedne a tanítóképző inté
zetek keretébe illesztéssel. A kópzőintézeti igazgató vagy gyakorló tanító 
lehet szakjában a legkitűnőbb ember a nélkül, hogy az árvaházi nevelés 
irányzására, vezetésére hivatott lenne. A tanítóképezdékkel kapcsolatba 
hozás feltétlenül megkövetelné a tanító-árváknak nem szerint elkülöníté
sét, amit szóló a családias nevelés érdekébe ütközőnek lát. A gyakorló isko - 
Iák épen gyakorló jellegüknél fogva nem lehetnek a legjobbak ; a tapasz
talás e ténye sem ajánlja, hogy tanítóink árváinak fogyatékos alapokta
tással későbbi tanulmányaikat tegyük koczkára. Végül utal azon első
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rendű szükségre, hogy a tanítói árvaházak tősgyökeres magyar vidékek 
góczpontjain helyeztessenek el, már pedig állami tanítóképezdéink leg
nagyobb része épen ellenkező érdekekre tekintettel, különféle nemzeti
ségű határszéleken van felállítva.

György Aladár szintén a tanítóképezdékkel kapcsolatosság ellen 
van, hasonló megokolással, mint az előtte szóló ; de még egy fölötte 
tetszetős és minden jelenvolt által méltatott okkal támogatja a tanító
árvaházaknak önálló intézetekül szervezését. Ugyanis hangsúlyozza annak 
feltétlen szükségét, hogy a társadalom megszeresse, felkarolja, magáévá 
tegye a tanító-árvák ügyét ; ez pedig csak úgy remélhető, ha osztatlan 
érdeklődéssel és áldozatkészséggel fordulhat a helyi társadalom a tanítói 
árvaházhoz, melynek ez érdekből sem tanítóképezdével sem más jellegű 
árva- és szeretetházzal nem tanácsos egy városba helyeztetnie. A társa
dalmi támogatás megnyerése czéljából is önálló szervezését ajálja tehát a 
tanítói árvaházaknak ; kivételt csak a kisdedárváknál engedne meg, kiknek 
a kisdedóvónő-képezdékben nevelése a kisdedovódai nevelésmód s a helyes 
családi nevelés rokonirányánál fogva czélszerű. Hasonló értelemben nyi
latkozott a tanítói árvaházaknak a képezdéken kívül, önállóan szervezése 
mellett Angyal Gyula min. titkár, a ki egyelőre csak egy árvaház felállí
tását óhajtaná, melynek tapasztalataihoz, sikeréhez képest volnának 
később hasonló intézetek létesíthetők. Hogy a 3—6 éves tanító-árvák 
kisdedóvó-képezdékkel kapcsolatos intézetekben nyerjenek gondozást, 
azt ő is megengedhetőnek találja.

Az elnöklő miniszter összegezvén a képezdékkel kapcsolatosság 
mellett és ellen felsorolt érveket, a szakértők nyilatkozataiból nem vélte 
eldöntöttnek a fölvetett kérdést ; tetszetős okokkal súlyos ellenokok 
állanak szemben, azért fentartotta a végleges elhatározást a tárgyalás 
további folyamán kifejtendőkhöz és az első szervezés igényeihez képest 
magának. Egyetlen tanítói árvaházunk a budai pædagogiummsl kapcso
latban áll fenn. Annak szervezésekor még nem lehettek a felsorolt tekin
tetek mértékadók, mert a kezdeményezés a fővárosból és épen a pæda- 
gogiumból indulván ki, a nemzet érdeklődésének felköltésére a fővárosban, 
a paedagogium szárnyai alatt volt tanácsos az első árvaházat felállítni ; 
annyival inkább, mert az épülőben volt paedagogium, Trefort miniszter 
merész-nagyszabású alkotása teret és megfelelő segélyezéssel hajlékot 
biztosított a szegény tanító-árváknak. El is követtek mindent a paedago
gium vezető férfiai a tanári karból került árvaatyákkal együtt a tanító
árvák leggondosabb nevelésére ; nincs is semmi kifogás árváink fejlődése 
ellen. Csak rendszert ne építsünk erre az első és eddig egyetlen kísérletre, 
mert akkor előtérbe tolulnak mindazon aggodalmak is, melyek a min. 
szakértekezleten kifejezésre nem jutottak. Pl. a gyakorló iskolának már 
érintett fogyatékos oktatása mellett és a nem szerint elkülönítetten ne
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velés egyoldalúságán kívül minden tanítóképezde, elsősorban pedig épen 
a budai pædagogium hátránya az árvanövendékeknek az intézeten kívül 
élő társadalomtól elkülönítése az által, hogy az ii»tézetbeli árvák nem 
járnak köziskolákba, nem érintkeznek családi körökkel, ezekben boldog 
gyermektársakkal, a kicsinyek és nagyok társadalmával . . .  az élettel. 
A pædagogiumbeli árvaház drágasága is nagy kár : kétszerannyi tanító
árva neveltethetnék magyar vidékhelyen külön szervezett árvaliázbau. 
Az ország tanítósága szívesen tenne alapítványokat, ha azok összege 
nem volna oly elérhetetlen magas ; példa rá Háromszék vármegye szegény, 
de lelkes tanítótestülete, a mely hogy nem tudott 3—4000 frt alapít
ványtőkét gyűjteni az orsz. tanítói árvaház számára, háromszéki tanító- 
árva nevelésének biztosítása végett 1 0 0 0  frtos alapítványt tett a megyei 
fiárva- és szeretetkázhoz, ez által biztosítván egy tanító-árvának a vár
megye támogatásával évenként nevelését és pedig az árvaház szerveze
ténél fogva jó nevelését és képeztetését az árvaházi igazgató és a család
nevelők, mint mindannyian tanítótestületi tagok atyai gondja alatt. Még 
csak egy hátrányára utalok itt a pædagogium tanító-árva nevelésének. 
Eészint vér és hajlam átöröklése, részint annak folytán, hogy nem látnak 
a tanító-árvák más foglalkozást, csak a tanítóit, legnagyobb részük (külön 
hivatottság nélkül is, más életpályára termettség daczára is) tanító lesz. 
A pædagogiumban végezve elemi és polgári iskolát, meg a tanítóképző 
tanfolyamot, feltehetjük, hogy a pædagogiumban alkalmazhatás esetén 
jól fog tanítani ; de ott csak egy vagy talán kettő nyerhet alkalmazást : 
mi lesz a többivel ? A főváros tudomásom szerint egyáltalán nem vá
lasztja elemi tanítóit a pædagogiumban végezettek közül : kimennek hát 
a tanítók árvái vidéki, falusi állomásokra «néptanítóknak», és lesznek 
az ismeretlen világ szokatlan nehéz viszonyai között s a tanítás fólsike- 
rével vagy sikertelenségével elégedetlen, elkeseredett, boldogtalan és 
boldogtalanító iskolanyűgök száz közül kilenczvenkilencz esetben.

Második kérdésül ezt tette föl a miniszter : hány árva részére 
rendeztessék be egy-egy árvaház ? egy árvaházban legyenek-é együtt 
fiúk és leányok, avagy külön intézetekben ? A családi nevelés természet- 
sugallta törvényei kedvezően érvényesültek e tétel megoldásánál. Fiú- 
és leányárváinknak mindennapi iskolakötelezettségük idején, tehát 
1 'I éves korukig együtt nevelésük — kapcsolatosan az elemi iskolai vegyes 
osztályok előnye, fiúk és leányok együtt oktatása mellett nyilatkozott 
10 felszólaló szakember közül 8 . (A 11-ik felszólaló Lakics V. nem nyi
latkozott az együtt vagy külön nevelés-oktatás kérdésében.) E népiskolai 
tanításunkra messze kiható tárgyalás lefolyása a következő volt. A két 
első felszólaló, Hagara Viktor és Lakics Vendel, nem foglalkozott a kér
dés e pædagogiai és didaktikai részével ; beszédök inkább az oeconomiai 
■érdekeket állította előtérbe ; czélszerűbbnek mutatták fel a tömeges
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együttnevelést, pl. Hagara 1 2 0  árvának egy-egy intézetben csoportosítá
sát ajánlja úgy, hogy egy árvaház legyen kisdedóvó képezde mellett ; egy 
a 6 — 1 2  éves fiúk és leányok részére, egy a 12-—16 éves fiúk- és végre a 
negyedik 12-—16 éves leányok számára; Lakics Y. pedig 100—100 
tanító-árvának óvónő-, tanító- és tanítónőképezdék mellett elhelyezését 
javasolta. Hagara utóbb ismételten felszólalván, csatlakozott a vegyes 
nevelés-oktatás előnyeit vitátokhoz.

A tanítói fiú- és leányárvák együtt nevelését Eötvös K. Lajos ja
vasolta. A két első felszólaló tömeges elhelyezési tervével szemben 40, de 
legfeljebb 60 árvának egy-egy külön árvaházban, 1 2  éves korig vegyesen 
elhelyezését ajánlotta, vitatván, hogy 3 esetleg 4 családcsoportban neve
lésük épen oly gazdaságos lehet, mint 1 0 0 — 1 2 0  árvának együtt tartása, 
mert mellőzhető, sőt mellőzendő az intézetben tanítás, mit a köziskolák 
nyújthatnak. A társadalom érdeklődését és szeretetét fokozni fogja a 
tanítói árvaház és növendékei iránt, ha ezek a köziskolákban az árva- 
házi szakszerű nevelés előnyeivel kitűnnek, a családi nevelésben része
sülő iskolatársak bizalmas kedélyének és családias szeretetének pedig 
osztályosaivá lesznek. A fiúknak és leányoknak 12 éves korig együtt 
nevelése s oktatása semmi más módon nem pótolható előnyöket biztosít 
mindkét nembeli gyermekeknek, erkölcsük, jellemük, viseletűk, beszé
dük, kedélyük az együtt foglalkozás kölcsönhatásában legszerencséseb
ben alakul, fejlődik. Hogy az elkülönített nevelés-oktatás nélkülözi a 
nevelő- és tanczél e sikerét, azt 6 —7 évi tapasztalás és egy időből leg
alább 5 évi jegyzés alapján tanúsítja szóló. Az árvaházon kívül oktatás
nak azon előnyére is utal, hogy az élettel érintkezés, külvilágban mozgás 
fejti ki és árulja el a gyermekek hajlamát egyik vagy másik életpályához, 
így az egyéni rátermettség figyelembe vételével lehet az elemi képzé
sen túl a szakiskolázás irányát megállapítni. És épen mert egyéni haj
lamhoz képest a legkülönfélébb gyakorlati továbbképzést óhajtja lehetővé 
tenni, ellene van a mindennapi tankötelezettségi koron túl levő tanítói 
árva fiúk és leányok külön-külön árvaházakban tartásának, mi a czél- 
talanság mellett fölösleges nagy költséggel is terhelné a nyugdíjalapot ; 
ez árvák tovább nevelésére és taníttatására vonatkozólag azt javasolja, 
hogy az egyéni rátermettség szerint választott közép- illetőleg szak
iskolák internatusaiba helyeztessenek el az itt már elkülönítve nevelendő 
és tanítandó fiúk s leányok; felső nép-, polgári-, földmives-, ipar-, kereske
delmi szakiskolák, tanműhelyek, szaktanfolyamok, kisdedovó- és tanító(nő) 
képezdék, ' gymnasiumok, reáliskolák, felsőbb leányiskolák internátusai 
egyaránt befogadják tanító-árváinkat, kik ily kihelyezés esetén is további 
árvaházi gondozás és felügyelet alatt maradhatnak. A mindennapi tan
kötelezettségi kor befejezéséig együttes nevelés-oktatást sürgetve, csupán 
ötletszerűnek állítja anépokt. törvény ellenkező intézkedését («lehetőleg
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elkülönítetten tanítandók»), — s előadja, hogy a törvényjavaslat részletes 
tárgyalásánál fölvetett módosításnak esetleg alakult többséggel megálla
pítása révén jutott csak be a törvénybe e nem is kategorikusan rendel
kező tétel, melyet a közel negyedszázados gyakorlat nem foganatosított, 
a szakbeli elmélet és tapasztalás pedig helytelenít.

A tanító-árva fiúk és leányoknak elkülönítetten és pedig tanító- és 
tanítónő-képezdék mellett fölállítandó árvaházakban nevelését s a gya
korló iskolákban tanítását kívánja Mártonffy Márton kir. tanfelügyelő, 
ki védelmére kél az elemi iskolákban nem szerint elkülönítésnek, mint 
elismert pædagogiai követelménynek ; hivatkozik annak gyakorlati czél- 
szerííségére is főként az ország délvidékén, hol a gyermekek testi fejlése 
sokkal koraibb, mint a más vidékeken. A nevelés-oktatás sikerét sőt 
teljességét sem látja koezkáztatottnak az elkülönítés által, és nem helyez 
súlyt a fiúk és leányok családi körben vegyes nevelésének különben is 
esetleges előnyére, melytől számos esetben úgyis meg van fosztva a csa
lád, ha csupán fiú vagy csupán leány gyermeke születik. Még Somlyay 
József fővárosi tanító szólalt fel az elkülönített fiú- és leányiskolák mel
lett és a tanító-árváknak a mindennapi tanköteles korban is nem szerint 
megosztása, s a tanító- és tanítónőképezdékkel kapcsolatos árvaházakban 
az ismétlő tanköteles korbeliekkel együttes elhelyezése érdekében ; de az 
utóbbiaknak közép- és szakiskolák internátusaiba kihelyezését sem elle
nezte, sőt a kihelyezésnek azon módját is alkalmazandónak találta, hogy 
a szaktanulmányt végző árvákat magánházakhoz, pl. tanítócsaládokhoz 
adja ki szállásra és élelmezésre az illető árvaház.

Az utána felszólaló szakférfiak valamennyien, névszerint György 
Aladár, Tóth József tanfelügyelő, Brocskó Lajos árvaházi igazgató, 
Gyertyánffy István a pædagogium igazgatója, Dezső Lajos képezdei 
igazgató és dr. Buzsicska Kálmán tanfelügyelő a tanító-árva fiúknak és 
leányoknak 6 — 1 2  éves korukban és együttesen nevelését és lehetőleg 
együtt oktatását jelezték kívánatosnak, és mindannyian a családcsoport- 
rendszernek, tehát egy-egy árvaházban minél kisebb árvalétszámnak, 
egy családnevelő mellé pedig legfeljebb 15—20 árva rendelésének 
előnyeit fejtegették. Tóth József tanfelügyelő 15 évi tapasztalataira és 
jegyzeteire hivatkozva megerősíti amaz említett tényt, hogy átlag jobb 
nevelési és tanítási eredménye van a vegyes népiskolai mint a külön fiú- 
és leányiskolái oktatásnak ; utal arra, hogy a tanító-árva testvéreket mi
lyen kár és «kegyetlenség» volna nemi különbözőségük miatt egymástól 
elválasztani, külön árvaházakban nevelni, a családi kötelék ez utolsó 
szálát is elszakítni. Brocskó Lajos a tömegnevelés és kaszárnyaszerű 
berendezés ellen szól, családcsoportokban, pavillonszerű kisebb épüle
tekben a fiúk és lányok együtt nevelését ajánlja ; a gyermekek nemre 
tekintet nélkül együtt élésének s tanulásának pædagogiai fontosságát
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fejtegeti, különösen kiemeli szükségét annak, hogy az együttnevelés 
családiassága által az árvák mélabús kedélyhangulata felvidíttassék. 
A létszámot egy-egy árvaházban minél kisebbre véli szorítandónak, leg
rosszabb esetben öt családcsoportot 1 0 0  árvával vél egy intézetben elhe- 
lyezhetőnek ; de minél népesebb az árvaház, annál szükségesebb a pavil
onokban családcsoport-rendszer. György Aladár feltétlen híve a fiúk és 
leányok együtt nevelésének, tanításának, mert hazai és főleg külföldi 
tapasztalatai ennek minden előnyét föltárták s az elkülönített iskolázást 
káros előítélet követelményének bizonyították. A társadalom érdeklődését, 
szeretetét s ebből folyó áldozatkészségét is éberebben fentartja az önálló 
és fiúkat, leányokat együtt nevelő tanító-árvaház ; a Mártonffy M. által 
hangoztatott aggodalmak hazánkban alaptalanok. Gyertyánffy István 
elismeri a vegyes osztályokban az elemi tanítás előnyeit ; az együttnevelés 
iránt sem táplál aggodalmat, sőt a tanítóképezdék mellett fölállítandó 
árvaházakban fiúk és leányok együtt tartásának és a gyakorló-iskolába 
együtt járásának sem látja akadályát ; de nem zárkózhatik el azon 
nehézségek elől, melyek az árvaházi felügyeletet ily vegyes intézeteknél 
fenyegetik nem a növendékek, hanem a nevelők részéről : a családnevelők 
és nevelőnők együttes működésének sok kellemetlensége fejlődhetik ki. 
Egyébiránt úgy gondolja, hogy a képezdék mellett fölállítandó tanító
árvaházak családcsoportokban nevelését a képezdei igazgatónak kell 
nemcsak felügyelnie, de közvetlenül befolyásolnia és irányoznia is, hogy 
a nevelés-oktatás egyöntetű legyen. Dezső Lajos a képezdékkel kapcsola
tosság mellett nyilatkozott ugyan, de azt nem úgy érti, hogy a tanító
árvaház a képezdében helyeztessék el és a képezdei igazgató közvetlen 
rendelkezése alatt álljon ; utólag még az iránt is aggodalma támadt, czél- 
szerű lenne-é tanítónő-képezdékkel hozni árvaházat kapcsolatba ? úgy 
véli, hogy fiúk és leányok 1 2  életévig együtt nevelhetők a tanítóképezdék 
mellett szervezendő árvaházakban ; hogy pedig eloszlassa Gyertyánffynak 
a nevelőszemélyzet rendtartása iránt ébredt aggodalmát, utal annak 
czélszerűségére, hogy képezdei családos tanárok legyenek családnevelők 
és e minőségű működésükben nejük és családjuk legyen segítségükre. 
Végül Euzsicska K. tanfelügyelő nyilatkozott a 12 életévig elkülönítetlen 
nevelés-oktatás mellett ; és mert a szakértő családcsoport-nevelésnek 
kiváló előnyeit ismeri, javasolja, hogy a tanítói árvaházak legyenek 
nyitva más árvák előtt is, megfelelő díj fizetése mellett ; minthogy ez idő 
szerint nincsenek árva- és szeretetházi nevelőket képző intézetek, javasolja, 
hogy gondoskodjék a kormány ily tanfolyamok létesítéséről és azokba e 
szaknevelői pályára hivatást érző ifjaknak ösztöndíjjal kirendeléséről.

Csáky Albin miniszter a tárgyalás eredményéül megállapítja, hogy az 
árvalétszám maximumát lehetőleg megszorítni kívánja az értekezlet, — úgy 
vette ki a nyilatkozatokból, — a képezdék mellett s a képezdén kívül felál
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lításhoz képest két maximalis létszámot kell a tanító-árvaházakban meg
határozni : 30, legfeljebb 50 árva helyezhető el képezdóvel kapcsolatos 
árvaházban, — az önálló tanítói árvaházak népessége pedig 60 és 1 2 0  kö
zött jeleztetett a felszólalók által. A pavillon-rendszerben családcsoportos 
nevelésnek hívéül bizonyult a tanácskozmány, egy-egy családnevelő 
gondja alá 15—20 növendéket ajánlván helyezendőnek. Egyhangú a 
vélemény, hogy a kisdedárvák neveidéi a nemre tekintet nélkül a kis
dedóvó képezdék mellett létesíthetők ; majdnem általános a nézet, hogy 
a mindennapi tanköteles korban is együtt nevelendők s tanítandók a 
tanító-árva fiúk és leányok ; a további képeztetés már nem szerint elkü
lönítetten és pedig lehetőleg internatusokba kihelyezéssel eszközlendő.

A harmadik tétel így hangzott : minő irányú legyen az árvák ne
velése ? Minő intézkedések teendők a gyakorlati kiképeztetés tekinteté
ben ? Ellentétes nézetek nem merültek föl, a felszólalások kiegészítették 
egymást. Tóth J. gyakorlati irányúnak s az egyes árvák egyéni hajlamá
hoz s képességéhez alkalmazkodónak kívánja az árvaházi nevelést és az 
intézeten kívül nyerendő oktatást. Euzsicska K. szintén a köziskolákban 
tanítást fogadja el úgy az elemi fokon, mint a gyakorlati szakirányokban. 
Dezső Lajos a képezdék mellett levő elemi és polgári iskolákba, tovább
képzés esetén pedig a tanító (tanítónő) képezdékbe járatást is helyesli, 
de főleg annak szükségét hangsúlyozza, hogy a képezdét végzett árva 
fiúk magasabb pædagogiai képzés végett egyetemekre juthassanak, - 
ez irányban kéri a kormány intézkedését. Eötvös K. Lajos a fog
lalkoztató nevelés-oktatás gyakorlati irányában elemi fokon kiképzett 
árva növendékeknek hajlamuk és képességük szerint megválasztandó 
szakiskolákba kihelyezésé pel irányát is, módját is megjelöltnek hiszi a 
kérdésbe vett intézkedéseknek ; a köziskolai tanuláson kívül szabadon 
maradó órákban kézügyességi és kerti foglalkoztatásokat ajánl. György A. 
feltétlenül megkívánja az árváknak köziskolákba járatását, viszont pedig 
árvaházi nevelésre nem tanítói árváknak is megfelelő fizetés mellett az 
intézetbe fölvételét ; az intézeti foglalkoztatásokat a háziiparszerű mun
kákban jelöli meg. Brocskó L. szintén a kézügyesítő munkatanítást, ezek 
mellett a házi foglalkozásokat, női kézi munkákat és a svéd kézügyességi 
munkafokozatot ajánlja intézeti foglalkozásul ; a vezetése alatt álló árva
ház foglalkozási rendjét ismerteti. Lakics Vendel az elemi iskolán felüli 
szakoktatásnak az intézetből internatusokba kihelyezésével adásához 
járul hozzá, de ajánlja a jó családoknál elhelyezést is; az intézeti nevelést 
gyakorlati irányúnak és szeretetteljesnek kívánja ; hivatkozik reá, mily 
szép és jó hatású, ha az árva a családnevelőt «édes apám» ; a nevelőnőt 
«édes anyám» megszólítással illetheti. Somlyay J. az árvaházi nevelésnek 
irányát családiasnak, hazafiasnak és életrevalónak határozza meg ; a házi
iparszerű kézügyességi és kertész foglalkozások mellett ajánlja még a fiár-
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váknak szünidei műhelygyakorlatokban részesítését egyes kiválóbb és- 
jóindulatú iparosnál.

Ezen és a következő kérdések tárgyalását már a miniszter távol
létében Gömöry Oszkár min. tanácsos vezette. (Jelen voltak még a meg
nevezetteken kívül Szathmáry György min. tanácsos, Lévay Ferencz 
osztálytanácsos, Szuppán Vilmos képezdei igazgató, Gopcsa László min. 
fogalmazó.) Kijelentése következő volt : az árvák nevelése és tanítása 
gyakorlati irányú, és az egyéni hajlamot s képességet figyelembe vevő 
legyen ; ez irányelvnek megfelelően a kisded árvák a kisdedóvó képez- 
dékkel kapcsolatosan neveltessenek és a mintaovodába járjanak ; a min
dennapi tankötelességi korban levő fiúk és leányok együtt neveltessenek 
és az intézeten kívüli nyilvános elemi iskolákban tanuljanak ; az intézeti 
munkáltatás nem mint ipari előképzés, hanem mint nevelő eszköz nyer 
alkalmazást ; az ismétlő tanköteles korban és azon túl nem tanítói árva
házakban nyernek további nevelést és szakképzést a tanító-árva fiúk s 
leányok, hanem kihelyeztetnek oly internátusokba, melyek az egyéni 
hajlam és képesség szerint megválasztott gyakorlati szakiskola mellett 
felállítvák ; a szakpályára továbbképzés végett így kihelyezett árva fiúk 
és leányok gondozása, felügyelete és tanulmányaik irányzása továbbra is 
a kihelyező árvaházat illeti meg.

Negyedik kérdés: mely városok alkalmasak ily árvaházak létesíté
sére ? A kérdésnek ily alakban föltevése némi komikumot vegyített a 
tárgyalás komolyságába, mert majdnem minden felszólaló a «saját külön 
városát», szülőföldét stb. jelölte meg és dicsérte föl legalkalmasb elhe
lyezési pontul. De csakhamar belátta az értekezlet szükségét a kérdés 
oda irányzásának, hogy minő városok alkalmasak jelzett czélra? Az 
irányt megszabó vezérelvek teljes egyértelműséggel állíttattak fel ; csu
pán Somlyay J. maradt magára javaslatával, hogy nem tősgyökeres ma
gyar helyeken, vagy legalább nem csak azokon állítandók a tanítói 
árvaházak fel, sőt a nemzetiségeknél bizalmat ébreszteni s a magyar 
nyelvet terjeszteni volna alkalmas a tanítóárvaházaknak nemzetiségi 
vidékeken elhelyezése. Gyertyánffy I. és György A. csoportosították a 
pædagogiai és nemzeti szempontokul megvilágított irányelveket leg- 
tüzetesebben. Felszólalásaikhoz csatlakoztak Tóth J., Hagara V., De
zső L., Lakics V., Ruzsicska K., valamint a hallgatagul helyeslő többi 
jelenvoltak. Gömöry Oszkár min. tanácsos elnöki kijelentése így hang
zott. Vezérelvek a tanító-árvaházak helyének megválasztásánál : legyen a 
város és vidéke tősgyökeres magyar ; legyen egészséges, és olcsó ; jelen
tékeny intelligentiával és minél többféle tanintézetekkel bírjon ; legye
nek különféle felekezetű egyházai ; lehetőleg ne legyen benne és vidékén 
másik árvaház, mely a helyi társadalom érdeklődését és áldozatkészségét, 
megosztaná.



Hogy az egész tárgyalás folyamán nemes emberszeretet gyakorlati 
érzékkel, pædagogiai tapintat methodikai következetességgel párosult, 
és hogy a foglalkoztató nevelés-oktatás előtérbe jutásával a népiskola is 
ujjmutatá8t nyert a helyes induktiv tanmódra, — végre hogy a fiúknak 
és leányoknak elemi fokon együtt nevelése s tanítása nemcsak kérdésül 
fölvetteték, hanem szakférfiak túlnyomó többsége által a szakminiszter 
előtt elvi diadalra is került : mindez a tanítói árvaházak szervezése tár
gyában összehítt min. szaktanácskozmány lelkes munkájának maradandó' 
érdemű vívmánya. De maradandó érdeme első sorban gr. Csáky Albin 
miniszternek, hogy bölcs kezdeményezéssel a tanítói nyugdíjtörvény meg
változtatását az árvanevelés szervezésére is felhasználta, s ez által míg a 
tanítótestületet a leghumánusabb jótétemény kedvezéséhez juttatta, egy
szersmind a nevelés-oktatásnak állami rendelkezésekkel még eddig nem 
szabályozott egyik jelentékeny ágazatát is gondozásba vette s általa az 
egész népoktatásra megújító befolyást gyakorolt. E. K. L.
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(Közoktatásunk történetéből.)

A szemléltető tanítás az oktatásügy legújabb vívmányai közé tar
tozik s mint módszertani elv, valódi didaktikai jelentőségre csak is szá
zadunk utóbbi felében jutott. A miről Lisznyai K. Pál debreczeni profesz- 
szor a XVH-ik század utolsó tizedében panaszkodik, hogy t. i. a történel
met végig tanulta a nélkül, hogy a tanulmányaiban előfordult országok, 
városok, folyók és tengerek fekvéséről csak legkisebb képzelete lett 
volna :* megtörtént még a XIX-ik században is, hazánk nem egy taninté
zetének növendékeivel. Hogy az oktatásügy körében a legkiválóbb esz
mék is mily lassan hódítják meg az elmélet, hogy a nevelés történetében 
a legrationalisabb módszertani elvek is mily nehezen érvényesülnek : azt 
eléggé igazolja nemcsak az inductio példája, a melyet egy Sokrates már 
évezredek előtt alkalmazott a tanítás legbiztosabb eszközéül, a conser- 
vativ szokásoktól lenyűgözött pædagogia pedig még ma sem képes 
általános érvényre emelni ; de mutatja a szemléltető tanítás története is. 
lm a szemléltető tanítás nagy mesterének, az orhis p ictus világhírű 
szerzőjének, Comeniusnak már háromszázados emlékünnepét is megül
tük, és iskolai kézikönyveink, a természetrajzi, földrajzi és történelmi 
tankönyvek voltaképen csak most kezdenek orbis pictussá válni s a

* L. Molnár A. « A közoktatás története Magyarországon » 474. 1.
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szemléltető eszközöket csak korunk igyekszik a közoktatás minden ágá
ban, még a philologiai képzés körében is értékesíteni.

A reformátusok debreczeni főiskolájában a múlt század végén 
úgy a tanrendszer, mint a tanítási módszer erős lendületet nyert. 
A tanrendszerben helyet foglalnak az addig teljesen vagy legnagyobb 
részt mellőzött reális tantárgyak, módszer tekintetében pedig erősen 
hangsúlyozzák az értelem fejlesztő tanítást, az emlékezet túlterhelése 
helyett. Mind a két dolog természetszerűleg hajtotta a szemléltető 
oktatás felé a tanításügyet. Ez a tanügyi eszmélődés köztudomás 
szerint akkoriban épen nem állott egymagában, s jó része volt benne a 
Mária Terézia-féle Ratio educationisnak is. A hazai ref. egyház teljes 
erővel tiltakozott ugyan a Ratio educationisnak iskoláira való Kierő
szakolása ellen ; de a korszak-alkotó mű hatása elől nem tudott s nem 
is akart elzárkózni. Küzdött az új iskolai szervezetben nyilatkozó tan
ügyi politika ellen, mert önkormányzati jogait sértette ; de készséggel 
nyitotta meg tanintézeteit ama reform-eszmék előtt, melyeket a század 
végén ébredező korszellem e tanügyi organisatio utján hozott be köz
oktatásügyünkbe. E mellett az 1791-iki 26-ik törvényczikk a protestán- 
tismus energiáját fölszabadítván a külső nyomás alól, a mint a ref. egy
ház ismét ura lön a saját akaratának, egész buzgalommal látott iskolái
nak újjászervezéséhez s teljes erővel igyekezett azokat a kor uralkodó 
eszméihez képest tovább fejleszteni.

Ha a debreczeni főiskola gymn. osztályaiban működő köztanítók 
(publicus præceptorok) számára a múlt század utolsó évtizedében kiadott 
utasításokat olvassuk, ha akár az 1791-ki « Methodüs » -ban,* akár az 1795-i 
«Tanítók kötelességein -ben*'' lapozgatunk, szinte meglepetéssel szemlél
hetjük azokat a józan didaktikai elveket, a melyek az értelmes tanítás
nak ma is követendő alapföltételeit képezik. «A tanítók folyton arra 
törekedjenek, hogy tanítványaik az emlékezet megterhelése nélkül 
tanúlják tanulni valóikat s inkább értelmöket gyakorolják, mint emlé
kezetűket fárasszák.»*** «Semmi tanulni valót ne hagyjanak fel tanít-

* Methodüs quam in collegio, reformátorain lielveticae confessiönis 
debrecinensi omnes scholas. inferiores docentes, inde ab infima elemen - 
tariorum classe usque ad poëtieam logicae et oratoriae præpositam sequun- 
tur alterum édita, cum levi ordinis antea observât! mutatione. Debre- 
cini. 1791.

** «A tanítók kötelességei, a tanítni valók és azoknak rendi és módja 
a lielv. vallástételt követő debreczeni collegium alsó oskoláiban, a szerint, a 
mint ezek a Tiszán túl lévő Superintendentzia által helyben liagyódtak» 1795.

*** Methodüs: I. 11. Perpetuo in eo sint præceptores, ut discipuli 
sine adgravatione memória* discant omnia, qua* discenda sunt ; et iudi- 
■cium exerceatur potius, quam memoria fatigetur.
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ványaiknak, a mit azok értelmükkel föl nem foghatnak ; ne siessenek a, 
a tanításban s ne menjenek addig tovább, míg meg nem győződtek, hogy 
legalább tanítványaik legnagyobb része megértette az előadott dolgokat. » 1 

«Szoktassák figyelemhez tanítványaikat, össze-vissza most ezt, majd azt 
kezdve azokról, a miket magyaráznak. » 2 * * «Ha a tanító észreveszi, hogy 
tanítványai unni kezdik az előadott tárgyat, tegye félre s vegye elő más 
alkalmas időben. E közben pedig más könnyebb és kellemesebb dolgok
ban gyakorolja őket. Különösen kerülni kell mindazt, a mi a növen
dékeket a tanulástól elidegenithetnú. »3 «A köztanító szorgalmasan 
javítsa tanítványai írásbeli dolgozatait. Mivel pedig egyszerre minden
kiét nem javíthatja ki, javítsa most egyikét, majd másikét ; mert a kiét 
sohasem javítja, az nem is fog előhaladni.»* A számtan tanításánál 
példákat a mindennapi életből vegyen a tanító, hogy tanítványai belássák 
e tudomány nélkülözhetetlen szükségét és megbecsülhetetlen hasznát, s 
hogy annál szorgalmasabban feküdjenek e tanulmánynak. » 5 * * 8 «Minden 
tanító a néki adandó diariumba naponkint és órák szerint röviden irja 
fel, mit tanított, mennyit ment ez vagy amaz könyvben és miben gya
korolta tanítványait ? tartozván ezen diarumot minden hét végén az 
oskolákra vigyázó professornak megmutatni»5 stb. Ha az ilyen és 
ezekhez hasonló számos bölcs utasításokat ama præceptorok mind híven 
követték volna, bizony más képet mutatna a múlt század középiskolája 
s nem tapadt volna emlékéhez annyira a lelketlen memorizálás gépies 
munkája.

Hogy az elűljáróknak ez utasításokban nyilatkozó bölcsesége tel

1 Methodus: I. 12. Nihil discendum iniungant discipulis tuis, qnod hi 
ihtellectu adsequi nequeant ; neque in docendo festinent aut progrediantur 
prius quam periculo facto cognoverint saltern maximam partem discipulorum 
iám explicata intelligere.

2 U. o. 13. Adsvefaciant adtentioni discipulos suos, sine certo ordine 
nunc hunc, mox ilium iaterroganda de iis, quae tractantur.

8 U. o. 15. Ubi præceptor deprehenderit discipulos suos argument!, 
quod tractat tædium forte coepisse, id seponat ad tempus, resumturus 
postea, quum commodum fuerit. Interea verő eos in aliis, quæ faciliora et 
iucundiora fore iudicat, exerceat. Inprimis vitandum est, quidquid disci
pulos a studio litterarum deterrere posset.

1 U. о. VII. 11. Præceptor publicus Labores quosvis suorum disci
pulorum corrigat diligenter. Quia verő omnium labores eodem tempore 
corrigere nequit, nunc huius mox illius corrigat; cnius enim nunquam 
corriget, is nec proficiet unquam.

5 U. о. VII: 2. Exempla verő præceptor ex quotidianis casibus
sumat, ut discipuli perspiciant inevitabilem necessitatem et inæstimabilem
usum aritlimetices, quo diligentius in eius Studium incumbant.

8 Tanítók kötelességei I, 20.
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jes eu át nem alakította a debreczeni főiskola szellemét, annak okát nem 
csak az alkalmazott köztanitók hiányos képzettségében, hanem jó részt 
a tanítás segédeszközeinek, főként a szemléltető eszközöknek hiányában 
kell keresnünk. A történelem és földrajz tanításához szükséges térképek
kel már a 17-ik század végén ellátta ugyan az iskolát föntebb említett 
Lisznyai K. Pál, a mennyiben Hollandiából behozván magával a Bert- 
lingius tanárnál megismert mappákat, ő maga úgy a világtörténetet, 
mint a földrajzot folyvást e térképekről tanította ; 1 az 1791-iki methodus 
is utasítja a declinisták és comparisták (II. elemi osztály) præceptorât 
Európa, Magyarország, és Palestina térképeinek használatára : 2 úgy de 
e térképek már csak ritkaságuknál fogva sem forogtak közkézen s legfö- 
lebb a tanórán vehette használatba olykor a jóravaló tanító. A történelmi 
tanítást illetőleg pedig az 1791-iki methodus már csak is a Cornelius 
Nepos Cellarius-féle kiadásában és a Koeler könyvében levő nehány ókori 
térképre tudja utasítani a köztanítókat, hogy azokból a görög-római 
történet színhelyét és a classicus auctorokban előforduló földrajzi helye
ket megismertessék tanítványaikkal.3 Minthogy pedig a tankönyvek, 
mint külföldi munkák szintén csak nehezen voltak megszerezhetők, a 
reájok való utalás jóformán írott malaszt maradt.

Hogy az iskolai kézikönyvekben általában, főként pedig a felsőbb 
osztályokban mily nagy hiány volt, azt eléggé mutatja a főiskolai tanári 
karnak az egyházkerületi közgyűléshez 1782-ben intézett fölterjesztése.4 

A hazai ref. iskolákban ugyanis jobbára a külföldi prot. írók műveit 
használván tankönyvekül s ezeknek behozatalát a politikai kormány 
eltiltván, a mit nagy nehezen behoztak az oly drága volt, hogy egy-egy 
külföldi munka alig forgott 5— 6  példányban a tanulók kezei között. 
Innen van, hogy bár az egyházkerület több ízben eltiltá a tananyag 
tollba mondását, s bár Methodusunk is ismételten tilalmazza a magya
rázatok diktálását : 5 a felsőbb tanuló ifjúság tankönyv hiányában még 
századunk elején is a tantárgyak írásával töltötte ideje nagy részét.

1 L. Molnár Al. 473. 1.
2 Method. I l l ,  5. Geographia iám hie incipient discere ; séd satis 

-érit nőssé solum situm regnorum Europæ et monstrare in charta, ubi 
unum quodque horum iaceat. Iuvabit etiam ex tabula Hungariæ et Pale- 
stinae præcipua loca indicare.

3 Method. VI : 18. Habent in editione Cornelii Nepotis Cellariana 
Chartas quasdam, e quibus Gráciám veterem, item fines antiquos imperii 
romani ex parte cognoscent. — VII : 16. Conabitur præceptor ex chartis 
geographiæ antiquæ Cellarianis aut Koelerianis indicare loca memorata 
apud auctores, quos legunt eius discipuli.

4 L. Molnár Al. 507. 1.
5 Method. Az első éves diákok (VIH. osztály) mesterének adott 

iinstructio: 13. Quod superius iám monitum fuit, hic rursus repetimus: non
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Eme viszonyok kellő tekintetbe vételével tudhatjuk igazán méltá
nyolni azt a szellemi fölpezsdülést, mely a múlt század végén a debre- 
-czeni főiskolának, úgy tanári karát, mint tanuló ifjúságát áthatotta. Az 
érettebb tanulók szövetkeznek a tanári karral az iskola szellemi fejlesz
tésére. A tanárok írnak tankönyveket s az ifjúság igyekszik előállítani 
a tanítás segédeszközeit. A tanintézetek életében szinte páratlan jelenség 
az a nemes felbuzdulás, a melylyel a tanuló ifjúság az iskola jó hirét és 
a tanítás érdekeit a maga ügyének tekintvén, munkás szeretettel igye
kezett azokat előbbre vinni. S mig a tanárok a közszükségen segítendők, 
a tankönyvek előállítása körül maguk is oly buzgalmat fejtenek ki, hogy 
15 év alatt (1791—1805) mintegy 30 tankönyv és classicus író editioja 
kerül ki a debreczeni nyomdából,* az alatt a togatus diákok közöl ** 
többen el kezdik maguktól tanulni a rézmetszést s ugyanazon idő alatt 
geometriai rajzokat és természetrajzi ábrákat metszenek, földgömböket 
készítenek és magyar térképeket adnak ki az iskola és a tanuló ifjúság 
közhasználatára. Az iskolai közszellemnek ily magas feljettsége csak 
azon évszázados iskolai tradition épülhetett fel, mely a ref. iskolákban 
mindenütt kiképződött, s a mely szerint a tanuló ifjúság saját tanintéze
tével annyira összeforrott, hogy az iskolaváltoztatás is a ritkaságok közé 
tartozott, a tanulók az iskolát alma materüknek tekintették, a melynek 
szellemi dajkálására késő vénségükben is édes odaadással gondoltak, 
tanárok és tanítványok úgy szólván egy családot alkottak s régente az 
üldözés napjaiban még együtt is bujdostak.

Az első togatus ifjú, ki a debreczeni collegium falai között a réz
metszéssel foglalkozott, alkalmasint Karacs Ferencz, a későbbi nagy 
nevű chartographus és országos hírű rézmetsző volt. Karacs, mint p.-la- 
dányi születésű ifjú, egész tanulói pályáját a debreczeni collegumban 
végezte s leánya, a jeles Karacs Teréz ezt írja róla: «már debreczeni 
tanuló korában számos térképet rajzolt kisebb és nagyobb alakba, sőt 
mint emlegetni haliám, a rézbe vésést is már ott kezdé meg».*** Бу nemű

permitti sívé huius classis, sive inferioruin classium Magistris et Publicis 
Præceptoribus, ut discipulos suos explicationum, cuiuscunque demum generis 
et in quemeumque auctorem, ad calamum dictandarum scriptione onerent.

* A debreczeni főiskola nagyobb mérvű reformálását tárgyazó s a 
tiszántúli egyh. kerülettől 1804—1806. években készített Ratio institutionis 
függelékül felsorolja a 4 elemi osztályban, a 4 grammatikai, 3 humanitási 
classisban és a 2 évi encyclopsedicus cursusban használandó tankönyveket, 
s az itt fölemlített 52 munka közül 22 a fönt jelzett időben van kiadva, 
8 pedig mint sajtó alatt levő mű van jelezve.

** Az elnevezés magyarázatáig 1. Molnár Al. 423, 424 és 485. lapjait.
*** Karats Ferencz élete. Irta Karacs Teréz s kéziratban több emlék- 

tárgygyal együtt a debreczeni főiskola könyvtárában helyezte el.



416 DÓCZI Ш В Е .

munkája az a 1 0  lapból álló geometriai rajzfüzet, mely a főiskolai könyv
tárban következő czímen található : Figuráé geometricae, quas delineavit 
Franciscus Karacs anno 1788. Már maga az a körülmény, hogy a metszés 
helye nincs kitéve rajta, mutatja, hogy egyszerű diák-dolgozattal van 
ügyünk. E mellett a jelzett évben Karácsnak, a leánya írta életrajz sze
rint is még debreczeni theologus diáknak kellett lennie, s így e csinos 
kivitelű szép ábrák minden valószínűség szerint a collegiumban a philo- 
sophiai cursus geometriai előadáshoz készülhettek s itt szolgálhattak 
segédeszközül az ifjúság tanulmányaihoz. De Karacs azután nem 
sokáig maradt az iskola kötelékei között s így nem igen gyakorol
hatott befolyást a debreczeni Atlaszok készülésére. Margitai három 
éves akadémikus rektorsága után *** kora ifjúságában nyilatkozó 
hajlamait követve, 1792 vagy 1793-ban Pestre, majd pedig Pécsbe 
megy, hogy magát a rézmetszésben tökéletesítse. Csakhamar ismere
tessé lön mint rézmetsző-művész s bécsi tanulmányai közben kecseg
tető meghivásokat kap Münchenbe és Oroszországba is ; de ő tehet
ségét a hazai közművelődésnek akarván szentelni, 1795-ben végle
gesen Pesten telepedett le s itt ama nagy nevű úttörők társaságában, 
kik nemzetünk újjászületését készítették elő, 43 éven át munkálkodott 
a hazai tudományosság építésén. 0  készítette a rajzokat és térképeket 
Dugonics algebrájához, Katona csillagászati müvéhez, Lassú Török biro
dalmához, Dóczi földleírásához ; ezen kívül számos hazai és külföldi 
térképeivel megteremtette a magyar, chartographiát s magának e téren 
hallhatatlan érdemeket szerzett.

Karacs után egész hagyományos foglalkozássá válik a debreczeni 
diákok között a rézmetszés. A collegiumi Cœtusokban,* ** a hol máskü
lönben a pezsgő eleven diák élet kedélyessége lakozott s a hol annyi 
deák-adoma, tréfa és vidám dal született, most rajzokat metszenek, betűt 
öntenek, aczél és rézrudakat s másnemű műszereket készítenek. A fog
lalkozás eredetisége, melylyel szabad idejöket betöltik, meghódítja a 
lakótársakat, a metszést egyik a másiktól tanulja el s lassanként egész 
rézmetsző társaság alakúi, mely a tanárok buzdítása és vezetése mellett 
kezébe veszi a tanítás szemléltető eszközeinek a készítését és az eleintén 
szórakozásból űzött mesterség később épületes tanulmányukká lön, a

* Academica rectoria vagy academica promotio néven nevezték a 
ref. főiskolák körében egészen a legújabb időkig azokat a jövedelmező vidéki 
tanítói állomásokat, a melyeken a theologiát végzett ifjak mint tanítók 
rendesen három évet töltvén, az ott szerzett pénzen külföldi akadémiákra, 
mentek tudományos képzettségük öregbítése végett.

** Máig is így nevezik a collegiumi lakó szobákat és az együtt lakók 
társaságát.
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melylyel saját szellemi képzésök mellett ez iskolai tantárgynak is emlé
kezetes szolgálatot tettek.

Különösen a múlt század legutolsó és századunk legelső éveiben 
vett nagyobb lendületet a rézmetszés ügye, a midőn Budai Ezsaiás, a 
még ifjú tanár, de már jeles tudós volt a gymn. osztályok felügyelője 
(classis inspector) és az ifjúság szellemi vezetője. A tudós tanár maga 
utasította, tanácsolta és vezérelte, a tanári kar gyámolította, az iskola 
pedig vállalatukban anyagilag is segélyezte azon ifjakat, kik a nemes ügy 
szolgálatába állottak. A legjelesebb metsző, ki iigy szólván a dolog élin 
állott és a metszők társaságának mind végig tagja volt, Erős Gábor, 
kinek neve 1794-ben fordul elő az iskolai anyakönyvben. Hozzá csatla
kozik az anyakönyvbe ugyanazon évben bejegyzett Halász István és a 
két évvel később, a kunszentmiklósi iskolából 1796-ban jött Papp József. 
Hogy a három ifjú mellé úgyeleintén, mint később többen sorakoztak, a 
dolog természetéből következik. így Halász István iskolai tanulmányai
nak bevégeztével eltávozván a collegiumból, helyére a hármak társasá
gában Pethes Dávid lép, ki mint togatus diák 1799-ben írt alá (subscri- 
balt) az iskolai törvényeknek.* Nagyobb számukat mutatja egy 1804 
jun. 13-ikáról szóló jegyzőkönyvi adat is, mely szerint Beregszázi Pétert 
«a metszegetésben szépen boldoguló deák ifjút» a város főbírája, Szom
bati István ezen a czímen a maga alapította alumniumra vette föl. Egy 
könyvtári följegyzés közöttük említi Ónodi Mihályt is, ki az anyakönyvbe 
1797-ben van bejegyezve, s ki később seniora is volt az iskolának.

E metsző diákok kiválóan térképek készítésével foglalkoztak s első 
munkájúk 1800-ban jelent meg a következő czímen : « Oskolai új Átlász 
az alsó classisok számára metszödött és nyomtatódon a ref. Collegium, 
ban Erős Gábor, Halász István, Papp József és más togatus deák ifjak 
által T. T. Prof. Budai Esaias class, insp. vigyázása alatt Debreczenben 
1800.» Az Atlasz kis méretű 11 lapból áll : 1. Föld golyóbisa, 2. Európa, 
3. Asia, 4. Afrika, 5. Észak Amerika, 6 . Dél Amerika, 7. Spanyol ország,
8 . Frantzia ország, 9. Olasz ország, 10. Lengyelország, 11. Németország. 
E kis kézi Atlasznak nem csak az a körülmény kölcsönzött jelentőséget, 
hogy az első térkép volt, melyet a tanulók kezeibe adtak, hanem kiváló 
fontosságot nyert az által is, hogy míg az iskola nyelve teljesen latin 
volt, e térkép magyarúl volt szerkesztve s így egyenes befolyással volt

* A ref. főiskolák sajátos jellemvonásai közé tartozott azon ősi szo
kás is, hogy a gymn. osztályokat elvégezett ifjak a felsőbb tanulmányok 
megkezdése, vagyis a diák évekbe való lépésük alkalmával sajátkezűleg 
Írtak alá s így önként vetették alá magukat a felolvasott iskolai törvények
nek (subscriptio). S bizony megtörtént a 17-ik században, hogy a debreczeni 
diákság megtagadta a szigorú törvények aláírását s a jó békeség kedvéért 
az elöljáróságnak kellett a törvényeken enyhíteni.

Magyar Pædagogia. I, 6. 7. 27
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azon nemzeties törekvés előmozdítására, mely a tanítás nyelvét Debre- 
czenben mindjárt a század elején jó részben megmagyarosította. Ugyan
csak 1800-ból való egy másik munkájok : egy földgömb, mely a főiskolai 
könyvtárban látható. Délkörének nagysága mintegy 1 méter s tartó 
állványán nemcsak a világtájak és állatköri jegyek vannak körben meg
jelölve, hanem ezek körül teljes naptár is a gyakoribb névnapokkal.

A természetrajz idáig nem szerepelt a debreezeni tantervekben. 
Az új század ennek is helyet csinált a latin iskola pitvarában az u. n. 
schola vernaculæ vagy elemi osztályokban. 1803-ban jelent meg az első 
természetrajzi könyv, dr. Szentgyörgyi József debreezeni orvostól. « A leg
nevezetesebb természeti dolgok isméreti» czimen «az alsóbb oskolák 
számára.» E munkához, mely csak az állattant foglalta magába, a fön
tebb említett Erős Gábor togatus ifjú metszette a szemléltető rajzokat, 
XIX táblán 103 sikerűit állatképet. A rézmetszetek ma is megvannak a 
főiskolai könyvtárban. Különben e rajzokról és metszőjükről maga a 
szerző így ír munkája előszójában: «Dicsekedve említem, hogy ezen 
rajzolatokat egy nagy reménységű ifjú : Debreezeni Togatus Deák Erős 
Gábor uram készítette, ki ha már a tsupa természeti hajlandóságtól 
vezéreltetvénn, minden Tanító-Mester nélkül, ritka tálentuma és önként 
való igyekezete s szorgalmatossága által ezen valósággal nemes és szép 
mesterségbenn ennyire ment ; mit nem reménylhet Hazánk felőle, ha 
szép tehetségeit a mesterségnek reguláji és a külső Országi nagy Mesterek 
remek munkájinak figyelinetes szemlélése és követése által nagyobb- 
nagyobb tökéletességre viheti ? Nem az én szavam, hanem tulajdon 
kézinek szép mívei és a tudományok eránt való s Hazafiúi indulat ajánl
ják ezen jóra született Magyar Ifjat a hazának munkás szeretetibe. »

Az elért siker többre bátorította, nagyobbra búzdította a metsző 
ifjakat. Az 1800-iki Atlasznál nagyobb méretű s gazdagabb térkép kiadá
sába fognak. A három leggyakorlottabb metsző : Erős Gábor, Papp József 
és Pethes Dávid vállalkoznak a munkára, a melyet most is Budai Ezsaias 
sugalmazott és vezérelt. Nem puszta másolást végeznek, hanem a Fran- 
cziaország teremtette politikai helyzethez alkalmazzák térképeiket. A vál
lalat anyagi kiadásaira az iskolától kölcsönt vesznek föl, melynek bizto
sitékául 800 térképet kötnek le. E mellett a magyar Kurírban közlött 
hirdetés útján és a kiváló emberekhez küldött minta-metszetek előzetes 
ismertetése útján a tudomány-pártoló közönséget is megrendelésre 
szólítják fel, hogy vállalatuk biztosítva legyen. A főiskolai könyvtár 
kézirattárában őrzött levelezésük szerint Erdélyben Aranka Györgyöt 
kérik fel támogatásra és megrendelők gyűjtésére. Elküldik neki mutat- 
ványúl Anglia térképét, tudatva, hogy «Európát 12 hasonló szép 
abroszban kívánják kiadni », s hogy a mű ára 3 frt 30 kr lesz, Aranka az 
ifjakhoz írt válaszában dicsérettel nyilatkozik a munkáról s a maros-



vásárhelyi kir. táblán, a városban és a collegiumban gyűjtött megren
delők számára kér 50 példányt, a melyet legczélszerűbben « a debreczeni 
sokadalom alkalmával» küldhetnek el. A könyvtári levélcsomagban még 
egy pár megrendelő levél olvasható, melyek közöl legérdekesebb a 
Beretsenyi Nagy László aradmegyei esküdté, ki megrendelése mellett 
latin distichonokban és magyar alkaikus versben zeng üdvözletét a «há
rom togatus ifjúnak».

Az új térkép 1804-ben jelent meg következő czímen : «Oskolai 
magyar új Atlász. Kidolgozta és a mennyire lehetett, a nemzet nyelvéhez 
alkalmaztatta Prof. T. T. Budai Esaias úr. Metszették és nyomtatták а 
debreczeni ref. collegium nagyérdemű elöljáróinak és T. T. Prédikátorok 
Endrédi József és Szoboszlai Sámuel uraknak segítségével debreczeni 
togatus Deákok : Erős Gábor, Papp József és Pethes Dávid Debreczenben 
1804.» All 12 lapból, még pedig : 1. A föld öt része, 2. Europa, 3. Asia, 
4-. Afrika, 5. Amerika, 6 . Olaszföld, 7. Franczia közönséges társaság,
8 . Spanyolország és Portugálba, 9. N. Brittannia, 10. Magyarország,
11. Német ország, 12. Lengyelföld.

Az elkészült térképekből tisztelet-példányokat is küldöttek szét. 
így pl. leveleik közt látható gr. Bánffynak Kolozsvárról 1805 jan. 27-én 
a « három debreczeni studiosushoz » írt levele, melyben megköszönvén 
az általuk metszett térképet, dicséri «a magyar hazára és litteraturára 
nézve nagyon jó iparkodásokat» s egyszersmind a tiszteletpéldányért küld 
számukra 50 frtot. Hasonlókóp gr. Szécliény Ferencznek Pestről 1804 nov, 
13-án «a három togatus ifjúhoz» intézett levele, melyben szintén megkö
szönvén a mappát, melylyel megajándékozták, tudatja velők, hogy «ezen 
új magyar szüleményt a nemzeti könyvtárnak által adta és örökös emlé
kezetre annak lajstromába beiktattatta. »* Ugyané térképekből 1807-ben a 
•collegium 500 példányt vett át 3 frtjával, de a följegyzés szerint nagyon 
lassan kelvén, utóbb leszállították az árát 2 frt 10 krra. E térképek 
forogtak ezután az ifjúság kezén s ezek szolgáltak a földrajzi oktatás 
segédeszközeiül sokáig nemcsak Debreczenben, hanem a Tiszántúl többi 
ref. iskoláiban is, melyekre Debreczen irányítólag hatott, s a melyek 
mint «particulák» tanrendszerüket és tanítóikat is a kerületi főiskolából 
nyerik vala. Bézmetszeteik ma is meg vannak a főiskolai könyvtárban.

Ily vállalatok s a velők járó érdekközösség még szorosabban fűzték 
•egymáshoz e rézmetsző diákokat. A benső barátság, mely sziveiket az 
ifjú lélek feltétlen bizalmával és önzetlen szeretőiével kapcsoló össze,

* E levelek Papp József utódaitól kerülték a főiskolai könyvtárba. 
Volt közöttük Kazinczy Ferencztől is egy levél, de jelenleg csak borítéka 
látható franczia nyelvű czímzéssel. Talán az akadémiához került a többi 
Kazinczy-leveleknek másolása végett felküldése alkalmával.
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minden siker, minden elismerés után erősbűit és szilárdabbá lön keblük
ben. De baráti körük nem szorítkozik pusztán a metszők társaságára, az 
ifjúság színe-javát ölelte magához. És ez természetes. Ccetusaik és mű
helyeik sokszor szolgálhattak tanuló- és kartársaik szellemi szórakozá
sára, s az iskolai bentlakás szellemi életközössége naponként összehozta 
őket olyanokkal is, kik bár az ő törekvésükben nem osztoztak, de saját 
eszményeik ápolására tőlük kitartást és buzgalmat tanulhattak. E mel
lett nem kell felednünk azt sem, hogy a metszők pénzzel bántak. Míg 
műszereikre sok költséget kellett fordítaniok, az alatt térképeik jövedel
met biztosítottak számukra s így többször lehettek abban a helyzetben, 
hogy barátaik diákzavarán vagy komoly szükségein segíthessenek. Las
sanként tehát oly baráti kör alakult körültök, a mely búját-baját, örömét 
és dicsőségét az ifjú szív nyilt őszinteségével osztá meg egymással. Leg
alább így mutatja ezt be Csokonai Vitéz Mihálynak hozzájok intézet szép 
levele. Benső baráti körüknek ugyanis egyik büszkesége volt az akkori 
ifjúság fényes csillaga, Csokonai a költő is, kit metsző barátai olykor 
pénzzel is segítettek. De Csokonai kénytelen lévén az iskolától korábban 
megválni, hányatott életének végső napjaiban is édes emlékezettel csüng 
diák barátain és súlyos betegségében érzékeny búcsút vesz tőlük. Levele, 
mely a metszők emléktárgyai között szintén a főiskolai könyvtárba 
került, oly vonzó képet fest benső barátságukról, s oly szépen jellemzi 
magának a költőnek is mély kedélyét és melegen érző szivét, hogy ha 
még szorosan tárgyunkhoz nem tartoznék is, megérdemli, hogy széle
sebb körű megismerés végett legalább e helyt egész terjedelmében nap
fényre hozassák.

Kívül : A három metsző Atyafiaknak, ha még meg volnának. 
Belül : Derecske, 10 decemb. 1804. Magatok is tudjátok édes jó Barátim, 
hogy én a hálálkodás felől igen csekély Ítélettel vagyok. Tudom én a 
hálálkodás esméretes szavait, régen feszes formába öntött szententziáit, 
gyakorlom is ; de csak ott, a honnan való megválásom nagyon historiée 
esik. Én ha számkivetésbe küldődném : talán az anyámtól búcsúznám 
legkevesebb szókkal, sőt éppen némán.

Ez a — nem annyira princípiumom, mint érzésem módja okozta, 
hogy tőletek oly stoice láttattam megválni. De a mire csak ugyan azért 
is kellett még erőlködnöm, hogy egyébaránt is nagyon elgyengült termé
szetemnek legkisebb rést is ne nyissak, nehogy kirohanjon és kevés ere
jét hasztalanúl elvesztegesse.

Most már reggeli hét órakor ülvén íróasztalomhoz, talán higgadt 
magánosságomban efféléktől nem tarhatok. De még így is tsak kímélem 
az erős kifejezésektől és hosszas előadástól magamat. Mert én egyedül is 
rá tudok a busulásra fanyalodni, kivált most, és a szomorú képektől 
nagyon nehezen válók meg.
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Köszönöm tehát erántam mindnyájatoktól — sőt mintegy versent 
mutatott barát ságtokat, mely nolia mindenkor édes vala is nekem, de 

édesebbnek sohasem érzettem, mint most, a midőn keresztül futván el
mémmel az elmúltakat, előttem állanak ama sok boldog és kedves órák és 
napok, melyek többé nem fogják tűrhetőbbé tenni komor Hazámban 
való remete-lakásomat.

Boesássatok meg, ha erőtlenségem miatt mostanában vagy régeb
ben olyat szólhattam vagy tselekedhettem, a mi a barátságnak vala- 
mellyik tiszteltt törvénye ellen lehetett. Szívem mentse ki azt előttetek, 
a melynek hasonló szándéka soha sem volt. A hibát ne tegyétek egy 
helybe a gazsággal !

Minthogy pedig nékem az én Világban lévő Fekvésem semmibe, a 
mivel boldogságtokat segéllhetném, módot nem adott : az egy kívánsá
gommal óhajtalak benneteket boldogságtok tzélja felé mozdítani s min
den szerentsés lépésieket magaménak vélvén, részt veszek az azon való 
örömben. És ezt az én szives érzésemet tartsátok néminemű világi 
vagyontoknak !

Héj, Barátim ! melly nehezen esett az nékem, mikor már nem volt 
pénzetek összeszerzéséhez reménységem ; s melly igen örültem, hogy a 
naggyát, ha mind keservesen is egybe tsinálhattam ! Ti nem azt érdem
űtek én tőlem, hogy a világra való kiindulástokban hátramaradást 
tsináljak, vagy hogy megtsaljalak : de magatok tudjátok, hogy engem is 
a pénz bejövetele iránt mindenünnen megtsalt a reménység és várako
zás; azomba azt is tudjátok, melly szomorú környülállások közt vagyok 
hosszas nyavalyám miatt. Megengedtek tehát, úgy reményiem, hogy 
aprólékos adóságimmal még későbbre maradok, kin azt magam sem 
tudom, mennyi és ez okon kérlek küldjétek ki most a summáját, hozzá 
tévén a 4 gyékény szélnek az árát is. Beménylem, tsak adódik nékem is 
majd módon, és azt lefizethetem oda, a hová irástokban kívánjátok.

Mit írjak még ? írhatnám, hogy sokkal rosszabbul vagyok, mint 
voltam, a lábam nem bír, nem eszem, a mit eszem is, kih . . . . , hogy a 
köhögés szakadatlan rajtam, és 10 grádussal erőszakosabb stb. De az 
effélékkel minek terheljelek ? Ha meggyógyulok, megírom, ha meghalok, 
lesz a ki megírja : Isten hozzátok ! ne szűnjetek meg szeretni, a ki titeket 
haláláig fog szeretni. Csokonai Mihály.

E levél írása után mintegy másfél hónapra a költő csakugyan 
bevégezte rövid életét.

A metsző társaság ezután is fennállott és pedig régi tagjaival 
egészen 1812-ig. Mit csináltak ily soká az iskolában ? — fogják kérdeni 
a ref. főiskolák beléletével ismeretlen olvasó. A beavatottak azonban 
tudják, hogy a debreczeni főiskolában még ma is éveket töltenek, el
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egyes ifjak theologiai tanulmányaik bevégzése után mint «esküdt diákok» , 
köztanítósággal foglalkozva az elemi osztályokban s várakozva a senior- 
ságra, mely tisztességes jövedelem mellett fényes stipendiumot is biztosít 
külföldi tanulmányútjokra. Eégente az esküdtek intézménye még jobban 
virágzott, a mennyiben közűlök kerültek ki a gymn. osztályok köztanítói 
is, s nem egyszer megtörtént, hogy a ki zsenge gyermek korában lépett 
be az iskola küszöbén, csak meglett férfiként hagyta el a tanintézet 
falait. Togatusaink is csak 1812-ben válnak el egymástól, s a társaság 
két legrégibb tagja Erős Gábor és Papp József ezen év szept. 23-ikán kelt 
egyességlevélökben intézkednek közösen szerzett vagy készített mű
szereikről.

Ez az egyességlevél is érdekes világításba helyezi úgy magát az 
ügyet, mint ifjaink lelkületét és egymáshoz való önzetlen viszonyát. 
Kilátszik belőle, hogy nem az üzletemberek számításával, hanem ifjú 
kedvteléssel űzték a rézmetszést, s a  mi az egyiknél az iskola elhagyása 
után pusztán édes emlék maradt, az a másik hajlamaiban mélyebb nyo
mokat vágva élethivatássá fejlődött.

«Minek utánna — írják — a történetek sora úgy hozta magával, 
hogy sok időnkbe, fáradságunkba és teméntelen költségeinkbe került 
mesterségünkről lemondani s több esztendők óta köztünk fennálló elfe- 
lejthetetlen társaságunknak szétoszlani szükséges (fenmaradván mind- 
azáltal köztünk örökre azon mély, gyenge ifjúságunkba kötött, szoros, 
szives és szent barátság, mely esztendeinkkel együtt bennünk növeked
vén s erősödvén, azt, hála az égnek és a mi sympathizáló szíveinknek, 
semmi emberi erő, —: mint ama mesterségbeli egybeköttetésünket széjjel 
nem oszlathatja) a következő barátságos egyezésre léptünk. » Elmondják 
azután, hogy mivel Erős Gábor a «betűmetszői, öntői s tipographiai 
mesterségről» nem akar lemondani, Papp József minden együtt szerzett 
s felében őt illető, úgy szintén az általa metszett és öntött «betűket, 
műszereket, stempeleket, mátrixokat, öntött machinákat, aczél és réz- 
rudakat» néki örökösen átadja s ezért Erős, «míg az isteni gondviselés 
néki módot ád ezt méltóképen viszontaglani», elvállalja Papp Józsefnek 
1807-ről fent levő 2 0 0  frt kosztadóságát.

A metsző togatusok tehát élethivatásuk szerint az iskolából eltá
voztak, de a tanintézet történetében önkészítette taneszközeikkel magok
nak maradandó emléket állítottak. Működésök, ha kisebb körben mozdí
totta is elő tanításügyünk fejlődését, a hazai közoktatás történetének 
mindenesetre érdekes epizódját képezi s az iskolai közszellemnek ritka 
példáját mutatja. Azóta természetesen nagyot haladt hazai metsző mű
vészetünk s fényesebb szolgálatokat tesz az oktatásügynek, mint a minőt 
az egyszerű debreczeni diákok a magok korában teljesítettek ; de épen 
magasabb műveltségünk kötelez, hogy elismeréssel adózzunk az úttörők



emlékének, tisztelettel az iskolának, mely növendékeiben ilyen közszel
lemet fejlesztett s becsüléssel amaz ifjúságnak, mely tanintézete emelé
sében ily tevékeny részt vett.

Debreczen. Dóozi I mre.

NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK
KORÁBAN.

1 . A  n é p o k ta tá sr ó l á lta lá b a n .

Vannak olyanok, a kik könnyedén azt mondják, hogy népoktatás
ról e korban nem is lehet szó, mert az csak a XVI. századdal veszi kez
detét. Hát a keresztény egyház addig csak az urak egyháza volt ? 
A szeretet vallása talán a szegény embert, a népet kizárta kebléből, csak 
a nemeseket fogadta be ? . . .  .

A keresztény egyház mindig különös gondot fordított a népre : 
oktatta a gyermekeket iskolában, a felnőtteket a templomban, sőt az 
egyházi rend tagjai közé is készséggel fölvette — a kor szokása ellenére — 
a szegény nép gyermekeit is. — Egyik esztergomi zsinat már 1114-ben 
korlátolni is akarja a tudományokban való oktatást és papságra való 
felvételt. IX. Gergely pápa pedig magyarországi követéhez 1233-ban 
épen panaszosan írja, hogy Magyarországon a papok közt rendkívül sok 
a szolgai származású. A papi rend — úgymond — csaknem csupa szol
gákból áll.* Ezekből tehát biztosan lehet következtetni, hogy az egyház 
gondoskodott a népoktatásról, mert különben a költözködési szabadság
gal nem bíró és szegény nép gyermekeinek nem lett volna oly bő alkal
muk a tanulásra, milyet maga e két adat feltételez még az Árpádok 
korában.

Különben is az egész nyűgöt a tulajdonképeni népiskola eredetét 
Nagy-Károlyig viszi fel, habár annál is régibb — ki a népnevelés 
felvirágoztatására egymaga annyit tett, mint elődei közül senki és utó
dai közül kevesen, mert ő nemcsak azt rendelte el, hogy a papok a 
városokban és falukon iskolát tartsanak, hanem megszabta tantárgyai
kat is, s egyenesen arra buzdítja, és utasítja a papokat : «Gyűjtsék pedig 
egybe nemcsak a szolgaeredettí gyermekeket, hanem a nemesek fiait 
is.** Nem úgy hangzik-e e törvény — jegyzi meg egyik magyarázója —

* Fejér : Codex dipl. Hl. 2. 238. 1.
** Stökl : Gesch. d. Pæd. 110. 1. — Lányi: Magy. kath. klérus érdemei 

I. k. 58. 1. — Capitulare Aquis granense. A. 789. cap. 72. v. Gensan : Gesch. 
d. Stiftungen 19. 1.
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mintha az iskolának addig épen csak a népre lett volna gondja s a ne
meseket elhanyagolta ; mert azok magán nevelők alatt is tanulhattak, s 
mintha a nép oktatását elrendelni fölösleges dolognak tartaná, mert az 
amúgy is megtörtént ? ! *

Továbbá tudva azt is, hogy a magyarok térítői épen onnét jöttek, 
hol e szabályok érvényben voltak a XVI. századig, hol a lelkészek és 
szerzetesek az egész középkorban versenyeztek egymással a népoktatás
ban, hol az iskolában már hemzsegtek a tanulók : lehet- e azt feltenni, 
hogy ugyanazon buzgó kér. egyház, sőt — úgyszólván — ugyanazon 
emberek Magyarországban semmi gondot sem fordítottak a népokta
tásra, az általános térítésnek, a kér. civilisatiónak e legfontosabb és leg- 
liathatósabb eszközére ? ! «Azon szolidaritás után, mely az egyházi intéz
mények sajátja — mondja a katholicismus iránt ugyancsak nem részre
hajló Ormós Zh. az árpádkori népoktatásról szólva — bátran lehet 
állítani, hogy az ezen korszakban más keresztény népeknél e téren 
észlelt jelenségek honunkban is fennállottak.**

De a korszellem maga is arra enged következtetni, hogy népisko
lának kellott létezni Magyarországban, s hogy egyáltalán akkor az okta
tásban majdnem kizárólag a nép gyermekei vettek részt. A gazdag ne
messég ugyanis kevésre becsülte, sőt egyenesen megvetette a tudomá
nyos képzettséget s azt hitte — mondja a legszavahihetőbb tanú : 
Verbőczy, — hogy a nemesség a katonáskodásban áll. — Azért az 
akkori fő és kisebb nemesek fiai még kiskorukban előkelő urak udvarába 
kerültek, hogy körükben és a táborban a gyakorlat utján, vitéz hadfiakká 
váljanak; az «elasszonyosító» iskolának pedig feléje sem néztek — annál 
kevésbbé, mert a tanulmányok hiánya nem képezett akadályt a közélet
ben. — Ellenben a szegényebb néposztály derekasan felhasználta, sőt 
megragadta az emelkedésnek ezt az eszközét - - az iskolát annyira, hogy 
— mint láttuk fönnebb — maguknak az egyháziaknak is feltűnt e körül
mény. Nem vakság vagy rossz akarat kell-e tehát azt állítani, hogy nem 
volt alsóbb fokú iskola azon időszakban, melyről egy protestáns író is 
lelkesedve mondja, hogy — közelismerés szerint — kedvezőbb volt a 
tudományosságra nézve Magyarországban, mint Európa bármely más 
népénél. A mi jeles csak található volt a többi országokban elszórva, az 
mind Magyarországba, mint középpontba folyt össze. Tudománypártoló 
és tudós férfiak, a -legritkább írott s az új nyomatott könyvek, az alsóbb 
és felsőbb iskolák épen úgy, mint a tudóstársaságok s a lakosoknak 
kiváló tudományszeretete okozták, hogy a tanulmányoktól minden 
forrni látszott.***

* Emlékkönyv Mayer J. jubileumára, 61. 1.
** Arpádkori Müv. stb. 216. 1.

**v Wallaszky : Consp. Beipub. Litt. 95. 1.
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Hogy azonban még ezeknél is biztosabb adatokat előlegezzünk, 
egyszerűen hivatkozunk arra, hogy már a XIY. században nálunk, mint 
a németeknél, községi iskolák nyomaira is akadunk. — Egy XV. század
beli oklevelünk meg épen az összes szepességi tanodák igazgatójáról, 
mint egy tankerületi felügyelőről tesz említést ; tehát népiskolák rende
zett állapotát s a tanügyek virágzását bizonyítja. De nem kevésbbé ren
dezett tanügyi állapotokra találunk az erdélyi szászoknál is, hol már 
1351-ben erre vonatkozó intézkedéseket találunk a nagyszebeni káptalan 
szabályzatában ; 1397-ben a medgyesi káptalan, 1438-ban és 1439-ben 
György erdélyi püspök, 1444-ben a brassói káptalan, 1487-ben a med
gyesi káptalan rendelkezéseiben.

Mind ez adatokat és idézeteket csak azért bocsátottam előre, hogy 
mielőtt a részletekre térnék, már tisztában legyünk azon kérdéssel : 
egyáltalában lehet-e szó e korban népiskoláról. — S hiszem, sikerült 
azt — habár csak röviden és bevezetésképen is — bebizonyítanom, hogy 
népoktatás s így népiskola is volt kezdet óta Magyarországon. De lássuk 
részleteiben.

2. A  X I V . é s  X V . s z á z a d b e li  n é p o k ta tá s  k ö r e  é s  ta n tá r g y a i.
Már az Arpádházbeli királyok alatt léteztek egyetemek, székes- 

egyházi, kolostori és plébániai iskolák. Az egyház és királyok ugyanis 
részint a papok képzése, részint a hívek megerősítése és felvilágosítása 
czéljából a szükséghez képest egyre több-több iskolát állítottak. — Ez 
intézetek száma a XIV. században még a községi vagy városi iskoláival 
gyarapodott, de a plébániai vagy f'árai iskolákkal majd mindenben meg
egyezett, csak kissé jobban alkalmazkodott a gazdagabb polgárok (keres
kedők, iparosok) igényeihez ; azért némelyek megkülönböztetésül polgári 
iskolának is nevezik. Olaszországban ilyenek már a XII. sz. második 
felében keletkeztek, a többi országokban valamivel későbben terjedtek el.

Egyébként a középkor különböző fokú tanintézetei közt nem lehet 
oly határozott válaszfalat vonni, mint a maiak közt ; a mennyiben akkor 
nem volt meghatározott keretük az iskoláknak. Az egyház ugyan meg
szabta a tantárgyakat, de csak általánosan ; a kivitel, a részlet a taní
tókra volt bízva. Azért találtunk néha kisebb helyeken is oly szépen 
fejlődött, eredetileg a népnek szánt iskolákat, hogy nagyobb városok is 
megirigyelhették tőlük. Ellenkezőleg a most közép- vagy főiskoláknak 
nevezhető, akkori magasabb tanintézetek szintén foglalkoztak a kezdő 
vagyis elemi oktatással, mert növendékeiket maguk nevelték maguknak 
kezdettől fogva.

Tudjuk ezt különösen a székesegyházi vagy káptalani és a kolos- 
ori iskolákról. Tény ugyanis, hogy minden káptalan mellett volt iskola ;
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ezek némelyike több, másika kevesebb osztályból állott, a melyek közül 
egyik bizonyára az elemi tárgyakkal, másik a középiskola tárgyaival 
foglalkozott, végül a harmadik a főiskolát képezte. Ezt kétségtelenné 
teszik a káptalanok szervezete és szabályzatai, melyek legnagyobbrészt 
máig is érvényben vannak ; továbbá az azon korbeli, gyakrabban idézett 
és idézendő canonica visitatiók és zsinati rendeletek.

A kolostorok és szerzetek hasonlóképen voltak szervezve. Sőt sok 
kolostorban lassankint két külön iskola keletkezett : egy belső, zárdái 
(a kolostor falain belül), és egy külső. Amabban a jövendőbeli szerzetese
ket, ebben a jövendőbeli világi papokat és világiakat oktatták. Mind a 
kettőnek közönségesen volt alsó és felső tanfolyama Az alsó tanfolyam
ban vagy iskolában az acheni kapituláré 789-ben tantárgyakúl a követ
kezőket jelölte meg : zsoltárok, hangjegyek, ének, naptári számítás 
(tehát vele kapcsolatban némi számtan) és grammatika.* Ezekben hatá
rozottan az elemi vagy népiskola tantárgyait ismerjük fel, habár nem 
egészen oly részletekben, mint azt ma már megszoktuk. A káptalanok 
és kolostorok legfelsőbb tanfolyamait azonban munkámnak más részé
ben fogom ismertetni.

Mik voltak tantárgyai az akkori plébániai iskoláknak? — e kér
désben ez ideig eltérő nézetek uralkodtak. Volt oly író is, ki azt állította, 
hogy a népnevelés érdekében mindössze csak annyi történt, hogy a 
plébánosok a saját gyülekezetük ifjúságát a keresztény vallásban oktat
ták.** —- Ha csak ennyit fogadunk el, akkor egyáltalán tagadjuk bármi
féle iskola létezését is ; holott az újabb történelmi adatok teljesen két
ségtelenné teszik, mint az illető fejezetben látni fogjuk. Meg vagyunk 
ugyan győződve, hogy az elemi iskola bölcsői az egyházak szószékei és 
az ezek mellett eredetileg talán csupán vallásoktatásra szánt iskolák 
voltak ; az első oktatást azonban a mindennapi élet és kor kívánalmai
nak megfelelőleg lassankint más, a műveltség elemeit képező világi 
tárgyakkal is kibővítették ; épen úgy, mint azt a káptalani és kolostori 
iskolák tették. így terjedt ki a keresztény iskola mindig több és több 
tantárgyra.

I. Általán pedig az akkori népiskoláknak tantárgyai közt első 
helyen kell fölemlítenünk a vallástant, mint az egyházi tanintézeteknek 
tagadhatatlanúl egyik főczélját.

Hogy ezt tanították mindegyik iskolában, arról bizonyára senki 
sem kételkedik ; mellette szól maga azon körülmény is, hogy ha min
denütt nem is papok voltak a tanítók, de legalább a felügyeletet min
denütt, még a községi iskolákban is ők teljesítették.

* Johann V. Trittenheim : Chron. Hirsaug. ad a. 952. — Heppe i. m. 
15. lap.

** Kiss A. : A magyar népisk. tan. tört. 5. 1.
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A hitoktatást elrendelték az összes egyházi zsinatok, sőt az 
1515-iki veszprémi papi-gyűlés némileg részletezi is az iskolai vallás- 
oktatás tárgyát s megujítá a szabályt, mely szerint mind a két nemű 
gyermek «úr imádságát, angyali üdvözletét, a hitvallás czikkelyeit tar
tozik tudni».* A Margit-legendában is azt olvassuk, hogy a kis Margit 
mindjárt az abc-vel együtt kezdé tanulni «Ave Mariát». — Ez azonban 
csak kezdete volt a hitoktatásnak, az idézett veszprémi zsinat is abban a 
meggyőzó'désben volt, hogy ezek oly elemek, a melyeket a legkisebb 
iskolás gyerek is tartozott tudni. — De a zsinat ennél többet is kívánt 
a hittanból, csakhogy azokat nem részletezi már, hanem csak általános
ságban mondja: tanítsák továbbá mindazt «a mi által az isteni félelem
ben, jó erkölcsökben s a lélek üdvére szükséges tudományban halad
hatnak».

Németországban még a zsoltárok tanulása is szokásban volt az 
iskolában, legalább több zsinat fölemlíti, így a 789. és 801. acheni; 
Nagy Károly is elrendeli annak tanítását. — II. Jenő pápa pedig azt 
rendeli, hogy a tanítók az üdv tanában szorgalmasan oktassák az ifjú
ságot. Gerhardus Magnus, a XIV. században szintén azt mondja, hogy 
«kiválóan a szt. irás ismerete legyen egyik főtantárgy.** Erről azonban 
hazai forrásaink nem tesznek említést; de bizonyosan föltehetjük, hogy 
a szentirást is tanították szokásos kivonatokban, a mint azt ma is teszik.

A leghatározottabban tehát annyit mondhatunk, hogy a Miatyánk 
Üdvözlet, Hiszekegy — minden keresztény iskolában taníttatott ; s 
valószínűleg ezek alapján, illetőleg velők kapcsolatban magyarázták a 
tanítók a hit- és erkölcstant, a mennyiben arra a nehéz tanmód még 
időt engedett, s a tanítók és lelkészek buzgalma azt megkívánta.

II. Olvasás és írás. Másik főtantárgy volt az írás és olvasás. Már 
az Árpádok korában is tanítottak olvasni és Írni. Az 1309-ben Budán, 
Gentilis bibornok elnöklete alatt tartott zsinat pedig külön is említi a 
tantárgyak közt az olvasást.*** De ezt bizonyítja a Margit-legenda is, a 
melyben sz. Margitról azt olvassuk, hogy mikor még jól beszélni sem 
tudott, már tanulni kezdte az ABC-t. — Az 1374. nagyváradi és 1397. 
esztergomi egyházlátogatási jegyzőkönyvek ugyan a hét szabad művé
szetek elsejét a grammatikát említik rendes tantárgynak a székesegyházi 
és káptalani iskolákban ; de ennek egyik részéül magát az olvasást tekin
tették, mint az a dolog természetéből következik, vagyis minthogy ők 
kezdőket fogadtak be iskoláikba, azokat mindenekelőtt olvasni kellett

* Péterfi : Syn. Veszpr. 237. lap. —  L ányi: Magyar Katii. Clerus 
érd. 61. 1.

** Lubrich A. : Név. tört. II. г., I. k. 148. 1. — Dr. Heppe : D as  
Schulwesen des Mittelalters 23. 1. — Záfféry : Népiskola, 1875. évf. 35. 1_

*** Mon. Vat. Hung. I. r. 2. k. 282. 1.
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tanítaniok. — Turpin, egy XII. századbeli iró, egyenesen úgy magya
rázza, hogy a grammatika körébe tartozott a betűírás, helyesírás és 
nyelvértés.*

De talán az Írást még sem tanították ? kérdezhetné valaki, mint
hogy oly sokan nem tudtak írni a középkorban ; még a főurak közt is 
találtattak olyanok. Ez semmit sem bizonyít egyebet, mint azt, hogy az 
iskolák daczára volt elég tudatlan is abban a korban ; de van ma is, 
habár kényszeroktatás létezik, s nem oly rég volt, mikor a statisztikai 
kimutatások szerint Magyarország lakónak legnagyobb része írni, olvasni 
nem tudott, s alig akadt egy-egy faluban 2 0 % kivétel.

Ki merné ebből mégis azt következtetni, hogy 1868-ig nem voltak 
iskolák, és nem tanítottak írni, olvasni ?

Nem is lehetett ez másképen, hiszen már II. Jenő pápa (826-ban) 
nemcsak a püspököknek, hanem minden hitközségnek meghagyja, hogy 
tanítókról gondoskodjanak, kik az Írásban, szabad művészetekben és az 
üdv tanaiban oktassák az ifjúságot.** YI. Engelbert, kölni érsek, 
1270-ben szintén fölemlíti a tantárgyak közt az írást. — Gerhardus 
Magnus, a XIY. század híres pædagogusa is a tantárgyak közt az írást 
külön említi. Ver genus, a Hunyadi-kor és ház jeles pædagogusa, szintén 
egyszerre említi a betűk és nyelvtan ismeretét, a melynek — úgymond — 
mindenkor nagy a haszna, kivált a tanulókra nézve. De — úgy látszik — 
nem mindenütt volt annak külön említése szokásban. Még oly fontos 
rendeletben sem tették ezt ki külön, mint a veszprémi 1515-ben, mely 
az egyházi rendbe való felvétel követelményeit állapítja meg. Nálunk 
csak a XYI. század egyházi intézkedései kezdik külön is említeni.

Azon körülmény is az írás tanítása mellett szól, hogy több 
XY. századbeli czéli u. m. a beregszászi és munkácsi magyar szabó- 
czéhek s az erdélyi szászok czéhszabályai követelték, hogy «a midőn 
aztán a tanuló apród-esztendeit eltölti, tartozik őt az ura felszabadítani 
s neki levelet adni».*** Már pedig hogyan adhattak volna erről bizonyít
ványt, ha maguk a mesterek írni nem tudtak volna ? Tehát a mesterek
ről fel sem tették akkor az ellenkezőt, miért tegyük hát mi fel azt rólok ? 
Különösen ezt bizonyítják az e korból fenmaradt jegyzőkönyvek és köz
ségi számadások, a melyeket majdnem általán latinúl s mind iparüző 
polgárok vezettek.

Lehetetlen is képzelni, hogy a XIV. és XY. században, a midőn 
rajongni kezdtek a klasszikusok iránt, a midőn valóságosan égett az 
egész művelt világ a tudományok szeretetétől, a midőn lázas tevékeny

* Lányi : M. Clerus Erd. I. k. 68. 1.
** Lubrich A.: Név/tört. II. г., I. k. 148. 1. — Dr. Heppe i. m. 26.

*** Századok IX. 201. 1.



séggel írt és gyűjtött minden valamire való ember, a midőn az Írás való
ságos mesterséggé, kenyérkeresetté fejlődött, hogy épen akkor az iskolák
ban az Írást ne tanították volna.

III. Kétségtelen továbbá, hogy a XIV. és XV. század népiskoláiban 
a számolást is tanították. — Nagy gyengeségre mutatna azt hinni, hogy 
a mohácsi vész előtt a számtant nem tartották szükségesnek, illetőleg 
nem számították a szükséges általános ismeretek, tudomány-elemek 
közé ; sőt ellenkezőleg : bizonyos mértékben épen nélkülözhetetlennek 
tartották, mért akkor naptárak nem létében az iskolában nagy súlyt 
fektettek az egyházi időszámításra. — Azért rendelik már a Nagy Károly 
idejebeli capitularék, hogy a számtannak minden részét tanulják.* ** — 
II. Jenő pápa már föntebb idézett rendeletében azt mondja, hogy min
den hitközségben az Íráson és hittanon kívül a szabad művészetekben 
is oktassák az ifjúságot. Tudva levő dolog pedig az, hogy a szabad mű
vészetekben a számtan is benfoglaltatik.

A hazai zsinatok sem említik külön e tantárgyat. így például az 
1309. budai zsinat, mely Gentilis bibornok elnöklete alatt tartatott, 
szintén csak általán a tudományt említi; az 1374. nagyváradi is csak a 
szükséges tudományokat említi, mint a melyek szokásban vannak.*'* — 
Hogy a szükséges elemi ismeretek alatt a számtant is érteni kell, azt 
eléggé bizonyítja — habár negative — azon rendelet is, melyet Oláh 
Miklós, az újkori kath. iskolák reformátora — több : megteremtője, 
1560-ban a nagyszombati zsinatban adott ki ; a számolást ugyanis ő 
sem említi külön, csak az «ismeretek elemeit». Aeneas és Vergerius a 
mi pædagogusaink, e tantárgyról külön is szólnak : az első hasznosnak, 
a második már szükségesnek mondja. S így kétséget kizárólag oda értet
ték, tehát tanították a számtant is, mint az életben elkerülhetetlen 
szükséges ismeretet.

IV. Még egy kedvelt és elmaradhatatlan tárgya volt a XIV. és 
XV. század mindenfokú iskoláinak t. i. a zene vagy ének. Nem tagadjuk, 
hogy ezt legnagyobbrészt vagy talán épen csak az isteni tisztelet ked
véért tanították. — A falusi tanítónak ugyanis tanításon kívül egyszers
mind kötelessége volt az isteni tiszteleteken, temetéseken s egyéb egy
házi szertartásoknál közreműködni a tanuló ifjúsággal együtt; csupán 
városokban voltak a kántori teendők másra bízva, s akkor az volt az 
énektanitó is.

A gyermekek közreműködésére pedig akkor nagyobb szükség volt, 
mint ma ; mert orgona még a XVII. században is csak kevés helyen

* Capitulare Aquis granense. A 789. és 867. 1. 7. 2., v. Gensan : Gesch. 
p. Stiftungen 19. 1. '

** Battyáni : Leges. Eccl. III. 254.— Mon. vat. Hung. I. к. 2. г. 282. 1.
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volt. — Másrészt pedig azért sem hanyagolták el a tanítók az énektaní
tást, mert bizonyos alkalmakkor tanítványaikkal énekelvén, az nekik 
mellékjövedelmeiket képezte. A pápák és zsinatok is mind elrendelik az 
énektanítást, sőt még az énektanításra szánt órákat is kijelölik. — Azért 
megtaláljuk azt szt. Gellért iskolájától kezdve mindenütt.

Mily énekeket tanítottak az iskolában ? Alig járunk messze az 
igazságtól, ha e kérdésre azt feleljük, hogy egyházi énekeket. — Késmárk 
-számadás könyvei 1482. és a köv. években a Salve Reginát névszerint 
is fölemlítik, minthogy annak elénekléseért a tanító jutalmat kapott. 
Régi lithurgikus művekben az egyházi kart egyenesen scholának neve
zik. A Margit-legenda csak annyit mond az énektanításról: «és kevés 
idennek utánna igen jól kezde tanolny és énekeim) az egyéb kysded 
leányokkal ».

Kétségkívül ezen korban is megvolt az a szokás, hogy a szegény 
tanulók bizonyos napokon házról-házra jártak, énekeltek és kértek vala
mit. És mivel az ily alkalmakkor előadatni szokott ének «Patrie sapien- 
tia» szavakkal kezdődik, e szokást patnzálásnak nevezték (még a Peles- 
kei nótáriusban is előfordul). — Előkelő egyéniségeket is megtiszteltek 
alkalmilag ily énekekkel, természetesen némi ajándék reményében. — 
Ez volt a recordatio =  megemlékezés. Még az én gyermekkoromban j s  

megvolt falún (Somogymegyében) az a kegyeletes szokás, hogy bizonyos 
ünnepek közeledtével a tanító betanította a nagyobb fiúkat alkalmi 
énekekre, azok estefelé végig jártak a faluban, a jobb házak ablakai alatt 
elénekelték a betanított darabot s várták az ablak megnyíltát, honnét 
néha nemcsak pénz, hanem kalács is hullott. A gyűjtött pénzt lelkiisme
retesen elhozták a tanítónak s ez atyailag felosztotta a kis művészek 
között.

V. Mit tanítottak még ezenkívül a népiskolában a szabadművésze- 
lek, szükséges tudományok czíme alatt, azt bizonyosan meghatározni 
nem lehet ; úgy azt sem, hogy a grammatikai oktatásban a népiskolá
ban mennyire haladtak, mert ezt semmiféle szabályzat meg nem állapí
totta. Vergerius, kinek munkája nálunk irányadó volt, szabad tudomá
nyoknak azokat nevezi, «melyek a szabad emberhez illenek, melyek a 
bölcseséget gyakorolják vagy munkálják, melyek a testet és lelket min
den jóra hajtják, melyekből az emberre tisztelet és dicsőség származik. 
Kell tehát, hogy gondunkat kora gyermekségünktől fogva ezekre irá
nyozzuk és a bölcseségre minden iparkodással törekedjünk». Külön szól 
-azután a betűk és a nyelvtan ismeretének, a vitatkozás, szónoklattan, 
költészet és zene, a számtan és mértan, a csillagászat, a természettudo
mányok, az orvosi és a jogi tudományok, végül a hittudomdny szükséges 
•és hasznos voltáról.

Aeneas Sylvius szintén azt ajánlja, hogy a nemzet nyelvén kívül
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a latin nyelvet is kell tudni ; azután a nyelvtan tanulására ad bővebb 
utasítást ; majd a rlietorikát és dialektikát mondja szükségesnek, a zenét, 
mértant, számtant és csillagászatot hasznosnak.

Ez elvekhez alkalmazkodtak természetesen már a népiskolában. 
Kiki annyit közölt e tantárgyakból növendékeivel, a mennyit épen jónak 
látott. Az tény, hogy a latin nyelvet majdnem minden iskolában tanul
ták, de némely helyen, még kisebb községben is — a görögöt, sőt a 
héber nyelvet is előadták, míg más nagyobb városban talán az elemi 
ismereteken sem mentek túl.* — Ez részben az iskolafentartótól, rész
ben az illető tanító képességétől függött. Egyik helyen egyiknek, másik 
helyen másiknak volt ambitiója az általános színvonalon való felül
emelkedés. — így tudjuk pl., hogy Németországban a gaudershoimi és 
quedlinburgi nő-zárdában is Yergiliust és Terentiust olvasták a leány
kák. — így volt, mindensetre nálunk is, mert a Margit-legendában úgy 
olvassuk, hogy «Soror Katerina vala szt. Margit asszonynak mestere, 
hogy ki őtet tanétá először deákul«. Tehát még a női klastromokbaii is 
tanították a latin nyelvet, annálinkább a férfi szerzetes-házakban vagyis 
klastromi iskolákban és székesegyháziakban, hol a tanításnak egyik s 
talán főczélja volt a papnevelés ; a papoknak pedig a latin nyelvre szük
ségük volt és van ma is. De a községi latin számadás könyvek is azt 
bizonyítják, hogy az iskolában latinul tanultak, mert különben egyszerű 
kézművesek nem lettek volna képesek terjedelmes számadásokat latinul 
vezetni.

Tény az is, hogy a keresztény vallás a tudományok meghonosítása 
nélkül nem volt állandó sehol, de nálunk sem lett volna az. Mátyás 
korának egyik jellemzője meg épen azt mondja : « A magyar nép értelmi 
műveltségének magasnak, magasabbnak kellett lenni ama korban, mint 
ma» .** Egy protestáns író pedig Pelbárt, — egy XV. századbeli szerze
tes — műveinek tanulmányozása után így kiált föl : «Ez a magyar nép 
akkori értelmi fejlettsége mellett a legfényesebb bizonyíték ! » Nem 
lehet-e tehát az ily értelmi fejlettségből is biztosan következtetni a nép
iskolák virágzó állapotára ? Nem lehet e állítani a legnagyobb valószínű
séggel, hogy a népiskolában a jobb tanítók a kimutatott négy tantárgyon 
kívül egyéb tárgyakra is kiterjeszkedtek, s hogy a tanítóknak legalább 
egy része alkalmilag — mint ma is — a gyermekek ismeretkörének 
tágítására, talán némi reáloktatásra, talán a történet, természetrajz stb. 
elemeire is áttért ? Bár ma se volna az a sok szakkönyvecske, az a sok 
tantárgy az elemi iskolákban, a melyek testi, lelki nyomorékká törpítik 
a szegény gyermeket !

* Franki V. : Hazai és külföldi Isk. 16. 1.
** Emlékkönyv dr. Mayer J. Jubil. 72. 1.
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Végül még fölemlítjük, hogy a női kolostorokban a kézimunkát 
is tanították. így olvassuk a Margit-legendában : «annak utána elmegyen 
vala ez szent szűz a sororokhoz a mivelő házba (munka-terembe)». — 
Tudjuk pedig, hogy e munka főkép az egyházi ruhák, díszöltönyök 
készítésére terjedt ki ; tehát fontak, szőttek, varrtak és hímeztek, még 
pedig, mint azt a korbeli maradványok mutatják, elég ügyesen. Egyéb
ként is a kézimunka akkor inkább divatban volt az előkelők, sőt fejedel
mek udvarában is, mint ma csak a középosztály női közt is. «Különösen 
az egyszerűség és szerénység volt az, a mi az akkori udvarainknál nevelt 
nőket ékesítette, s ezen egyszerűség odáig ment, hogy a házi iparnak 
egyes ágait magok a főrangú nők mívelték. » * Hol vagyunk ma e tekin
tetben ? !

íme tehát azokat a tantárgyakat találjuk a magyar népiskolában, 
a melyeket akkor más művelt nemzetek is tanítottak elemi iskoláikban.

G yulay B él a .
(Folytatjuk).

NÉPOKTATÁSUNK ÁLLAPOTA A FORRADALOM
UTÁN.

(1849—1860.)

Az előkészítő osztályban a növendékek a gymnasium negyedik 
osztályának tárgyait tanulták ; felmentettek a görög nyelv alól, a 
latint azonban kötelesek voltak tanulni. Ezen kívül gyakorolták a rajzot, 
szépírást, éneket és zongorát.

Az elméleti kiképzés folyama kapcsolatos a gymnasium V. és VT. 
osztályával. A két év alatt a képezdei növendékek a gymnásiumi növen
dékekkel tanulják a vallástant, német nyelvet, magyar irály és irodalmat, 
világtörténelmet és természettudományokat. — Külön tanulják a rajzot, 
éneket és zongorát, módszertant, katechetikát, népszerű neveléstant, 
egészségtant, magyar történelmet, földrajzot s a gyakorlatiasan alkal
mazott számtant ; a kertészetben való útmutatást, a gymnastikai gyakor- 
latotat és az orgonálást.

A gyakorlati tanfolyam a gymnasium VH. és VIII. osztályával 
van kapcsolatban. Ezekkel együtt tanulják a vallástant, német nyelvet, 
magyar nyelvet, történelmet és természettudományokat. — Külön tanul
ják a gyakorlati tanításból némely pótlékos elméleti intéseket, folytonos

* Komlóssy : Bosnia és Herczegovina. 88. 1.
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gyakorlati útmutatás kíséretében. Tanítanak az elemi iskolában, továbbá 
a kezdő ének és orgona tanulókat bevezetik az orgonálás és éneklés ele
meibe, azonkívül az isteni tiszteleteken orgonáinak és éneket vezetnek ; 
a «hangász tanár» bevezeti őket a zenemű-szerzés elméletébe ; a «képző
tanár» pedig az iskolai szervezéstanba.

Fegyelmi esetekben ugyanazon törvények alá tartoznak, mint a 
gymnasiumi növendékek. Tandíjat is fizetnek, csakhogy a jótétemények
nél némi előnyben részesülnek.*

1858-ban Sopronban, 1859-ben pedig Nyíregyházéin állítottak az 
ág. evangélikusok kípezdéket. Ez utóbbiban a képezdei növendékek 
tanultak : kátét, vasárnapi evangeliomokat, egyházi történetet, choralt és 
zongorát, számtant, honismeretet, német, magyar és tót nyelvet, üteny- 
írást és rajzot.

A helvét hitvallásúak e korban szervezték s rendezték újból a 
nagy-körösi, sárospataki és debreczeni képezdéket.

A nayy-körösi képezde a gymnasium mellett már 1833—1848-ig 
fennállott, ekkor azonban megszűnt s csak 1855-ben nyithatták meg. Kez
detben sokat kellett az intézet vezetőinek a cs. kir. iskolatanácsos zakla
tásait tűrni. Az iskolai év október 1-én nyílt meg. Eleinte a következő 
tantárgyak szerepeltek benne: Vallástan, bibliai történettel, nevelés
tan, tanmódszer ; a tanítók számára kibocsátott politikai rendeletek, 
magyar nyelvtan és ügyiratok ; német nyelv, szám- és nézlettan, szép
írás, rajz, ének és zongora.

A felvétel kellékei : Hogy a fölveendő két osztály ú alsó reáliskolát 
vagy algymnásiumot kellő sikerrel végzett, 16 életévet betöltött, fedd
hetetlen erkölcsi magaviseletű, testileg ép, s oly hibától ment legyen, 
mely őt idővel a tanításra alkalmatlanná tenné ; éneklési és zenészeti 
előismerettel bírjon ; ez utóbbi kellék alól azonban bizonyos esetben az 
igazgatóság a növendéket felmentheti.

A sáros-pataki képezde szervezete szerint a képezde feladata a nép
iskolai tanítói hivatalra mind elmételileg, mind gyakorlatilag képzett, a 
népiskolák szükségeivel közvetlen tapasztalat útján megismerkedett, 
mind az iskolában, mind az egyházi szertartás körül őket illető köteles
ségek teljesítésében kellő belátással, ügyességgel és készséggel biró, jó 
erkölcsű, vallásos érzelmű és gondolkozású egyéneket nevelni.

A képezde a tiszamelléki ev. ref. egyházkerületi elöljáróság fel
ügyelete alatt áll. A képezde mellett, a végett, hogy annak növendékei 
nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is kellően képeztessenek, egy 
hat osztályú gyakorló-iskola van.

A képezdébe rendes növendékül az ifjak évenként csak egyszer

* V. ö. Népt. könyve III. 73—79. lap.

28Magyar Pedagógia. I, 6. 7.
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vétetnek fel a képezdei tanárok előtt leteendő felvételi vizsgálat alapján. 
A kik fel akarnak vétetni, kérelmüket az iskolai év kezdete előtt 8  nap
pal az intézet igazgatójánál benyújtják. A folyamodó tartozik kimutatni, 
hogy életkorra nézve már a 17 évet meghaladta, hogy feddhetetlen elő
életű, hogy az elemi iskolából valamely felsőbb rendű tudományos inté
zetbe lépett, vagy valamely rendezett iskolában mint segédtanító sikerrel 
működött s a tanítói pályára hajlammal bír ; e mellett szükséges, hogy 
beszéde tiszta, folyékony, lát- és hallérzékei épek legyenek, valamint az 
is, hogy testileg kellőleg kifejlődött legyen. — Tudományos készültség 
tekintetében megkivántatik : folyékony, értelmes olvasás, kellő hang
nyomattal és kifejezéssel, vallástan, számtan és magyar nyelvtantan ; 
földrajz, történelem és természetrajz oly terjedelemben, mint a nép
iskola felsőbb osztályaiban taníttatik ; végre az éneklés, zene és rajz 
iránti hajlam és fogékonyság s ezen művészeti szakokban szerzett némi 
ügyesség és jártasság.

Különösen figyelembe vétetik, hogy azon ifjakat, kik más tudo
mányos intézetből kívánnak e képezdébe felvétetni, nem a tanítói pályá
val összeegyezhetlen indokok, iskolai törvények, felsőbbek iránti enge
detlenség, erkölcstelen tettek miatti elutasítás, megrögzött hanyagság, 
stb. bírták-e e lépésre, mely esetben azok a vizsgálattól elutasíttatnak. 
A felvételnél különösen figyelembe veendő : vájjon a folyamodó bír-e 
elegendő szellemi képességgel, kifejlődéssel és éberséggel, hogy a képez
dei előadásokban sikerrel részt vegyen s ellenkező esetben inkább ne
hány hely üresen maradjon, mintsem a kellő hivatás nélküli egyének 
vétessenek fel.

A képezdében a tanítás három évi tanfolyamra terjed. Tantárgyak : 
Vallástudomány, egyháztörténet, symbolicus könyvek ismerete, magyar 
nyelvtan, arithmetika, mértanból : alak, kiterjedés és mérés elemei ; föld
rajz, történelem, természetrajz, természettan, lélektan, gondolkodástan, 
nevelés- és oktatástan ; ének elméletileg és gyakorlatilag, szépírás, rajz, 
gazdászat.

A theologiai akadémia hallgatói kötelesek a képezdei előadásokat 
legalább félévig látogatni, erről a képezde igazgatóságától bizonyítványt 
nyernek. Ily bizonyítvány nélkül sem rendes, sem segéd-lelkész senki 
nem lehet.

A vizsgálatok félévenként tartatnak, a második félévi vizsgálaton 
minden tanuló megvizsgáltatik. A képezdei bizonyítványokat a tanári 
kar minden tagja aláírja.

Ezeken kívül volt a reformátusoknak képezdéjök Kolozsváron és 
Nagy-Enyeden is, mindkét helyen a főiskolával kapcsolatban. Enyeden 
ugyanazon jótéteményekben részesültek, mint a collegium többi tanulói, 
Kolozsváron pedig 60 pfrt évi segélypénzt s ingyen lakást nyertek.



Tanultak : neveléstant, magyar nyelvtant, gazdászatot, kertészetet, ter
mészettant, számtant, vallást, zongorát, hegedűt, éneket, írás és rajzot.

A kormány a protestáns egyház népoktatási tanintézeteit nem 
bántotta, megelégedett azzal, hogy egy-két tankönyvüket a használattól 
eltiltotta, s a bécsi es. kir. «Schulbücher-Verlag» kiadásainak haszná
latát elrendelte, de a protestánsok ezt sem fogadták el, tovább is használ
ták a maguk könyveit ; rmert olyan dolgok voltak ezekben a «Schul
bücher-Verlag» kiadásaiban, miket a protestánsok nemzeti szempontból 
sem tartottak elfogadhatónak, elég baj volt már az hogy a katho- 
liku8 iskolák kötelesek voltak ezeket használni. A bécsi kormány 
tankönyveiben a főirányzatot az « összbirodaiom » iránti szeretetre neve
lés, a császár tisztelete s a felsőbbség iránt való feltétlen engedelmesség 
jellemzi.

Haynau felfüggesztette a protestánsok autonómiáját. 1855-ben 
pedig Bécsbe hívták a protestánsok bizalmi embereit, hogy egyház- 
szervezetüket, melyet a felség elé az 1791. zsinatról felterjesztettek, s a 
melynek megerősítéséért eddig számtalanszor kértek, könyörögtek, a kor 
kívánalmai szerint újra átdolgozzák. A bizalmi férfiak kijelentették, hogy 
ők az egyház megbízatása nélkül annak ügyében semmit sem határoz
hatnak. Az elébök terjesztett törvénytervet kiadták az egyházkerületek
nek. A kerületek véleménye az volt, hogy az egyház ügyeit csakis a zsinat 
rendezheti.

Erre a felelet az 1859-dik évi szeptember 1-én kiadott császári 
patens s az ennek alapján szeptember 2 -án kibocsátott miniszteri rende
let lön. - - A császári patens LVIIL-, a miniszteri rendelet 147 §.-ból áll.

Az egyházak kormányozásában a nyílt parancs három fokot külön
böztet meg. Ezek :

a)  eklézsiák (parochalis községek),
b)  egyházvidéki* községek (egyh.-megyék),
c)  egyházkerületek.
Az egyházi kormány orgánumai :
Az egyházakra nézve :
a)  presbyterium (8—24 tag),
h ) helybeli convent, mely a kisebb egyházakban az egyház vala

mennyi szavazatképes tagjaiból, a nagyobbakban csak képviselőiből áll. 
A képviselők száma 100—200.

Az egyházmegyéket az esperességi convent kormányozza. Tagjai 
az esperes, egyházmegyei gondnok, minden lelkész, a világi képviselők, 
a consistorium egyéb tagjai. E mellett van még az esperességi eonsisto- 
rium. Tagjai: esperes, egyházmegyei gondnok, társ-esperes, két egyházi 
я három világi tanácsbiró, egy egyházi s egy világi jegyző.

Az egyházkerületeket a superintendentiális convent kormányozza.
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Tagjai: superintendent;, kerületi gondnok, a superintendentiális consi
st őri um tagjai, az esperesek és társ-esperesek, az esperességek világi kül
döttei, a gymnasiumok igazgatói s minden gymnasium egy tanára, a 
præparandiâk igazgatói s a theologiai tanárok. Az egyházkerületi con- 
sistorium áll : a superintendensből, egyházkerületi gondnokból, helyettes 
superintendensból, két egyházi s három világi tanácsbíróból s ezek helyet
teseiből, egy világi s egy egyházi jegyzőből.

Ezen felül van az összes superintendentiák conferentiája. Ennek 
tagjai: a superintendensek és helyettes superintendensek, az egyház
kerületi gondnokok és az egyes superintendentiák világi képviselői.

A zsinat tagja minden superintended, egyházkerületi gondnok, 
helyettes superintended és minden superintendentia két egyházi s 
három világi képviselője.

Az egyes egyház kormányzási testületekhez következő iskolai ügyek 
tartoznak :

A presbitérium (melynek a tanító tanácskozási, de szavazati joggal, 
nem bíró jegyzője lehet) ügyköréhez tartozik: (17. §.)

Az iskolai épületek jókarban tartása, az iskolai vagyon föntartása, 
öregbítése és kezelése. Gondoskodik, hogy a tanító fizetése pontosan 
kiszolgáltattassék s felügyel a parochialis iskolára.

A helybeli convent választja a tanítót, meghatározza a tanítói fize
tést, de az egyszer megállapított fizetést többé leszállítani nem lehet. (32. §.)

Az esperességi convent hatáskörébe tartozik (43. §.) az iskola-ügy 
előmozdítása, a szolgálatra tehetetlenné vált tanítók, ezek özvegyei s 
árváinak, valamint a népiskolábani szolgálatra készült szegény præparan- 
distáknak fölsegélése, ily czélra szánt segedelmi pénzalap alakítása és 
kezelése, ha az egész superintendentiára kiterjedő nyugdíj-alap nincs. 
(Az esperességi conventbe a gymnasiumok és felsőbb iskolák tanítói csen
des hallgatókép bebocsáttatnak. 50. §.) ,

Az esperességi consistorium hatáskörébe tartozik (58. §.) a papok, 
tanítók, presbiterek, a helybeli conventek egymás közötti egyenetlen
ségeinek elintézése s a tanítók elleni fegyelmi eljárás megindítása.

A superintendentiális convent hatásköréhez tartozik (69. §.) a super
intendentia iskolai ügyek feletti tanácskozás ; népiskolák felsegélése ; a 
külföldi egyetemekre menő tanulók segélyezése.

A pap köteles (131. §.) az ifjúságot a keresztyén hitben oktatni,, 
különösen a confirmandusok tanítását személyesen vezetni s a rábizott 
népiskolákban a felügyeletet készséggel gyakorolni. Az esperes (135. §.) 
és a mperintendens (144. §.) tartozik a felügyelete alatt levő iskolákat 
legalább minden négy évben egyszer meglátogatni.

A császári nyílt parancsban az iskolákra nézve következő rende
letek vannak :
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Az evangélikus iskolákra a fölvigyázás, mely a fejedelmi főfelügye- 
lési jogon alapul, csak ágostai és helvét hitvallású férfiak által fog gya
koroltatni.

Mindenik iskola köteles magát ezen fölvigyázás alá vetni, és a kor
mány által kivánt fölvilágosításokat nyújtani.

Ha valamely iskola erkölcsi, vagy politikai tekintetben ártalmas 
jellemet ölt magára, a politikai országos kormányszék által, a superinten- 
dentia egy küldöttjének meghívása mellett, vizsgálat tartandó s az ered
ményhez képest az iskola bezárása rendelendő'. (XI. §.)

Mindkét hitvallású evangélikusok népiskolái jövendőre is egyházi 
közegeik felügyelete és vezetése alatt állanak. Az erre vonatkozó viszo
nyok közelebbi szabályozása az egyházi törvényhozás számára marad 
fenn. (XII. §.)

Az oktatás a világi tárgyakban épen úgy, mint az a katholikus nép
iskolákra rendeltetett, az iskolák hitvallási jellemének teljes megóvása 
mellett a kormány által kibocsátott vagy kibocsátandó átalános szabályok 
szerint szervezendő.

Egy iskolában sem szabad oly tankönyvet használni, mely jóvá
hagyást nem nyert, a mely jóváhagyás a vallási tankönyvek tekintetében 
a generalis conferentia által, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
beleegyezésének kikérése után, egyéb tankönyvek tekintetében pedig a 
most említett minisztérium áital, a generalis conferentia meghallgatása 
után adatik. (XIII. §.)

A gymnasiumok, reáliskolák s hasonló középtanodák, továbbá a 
praeparandiák tekintetében következő határozatok érvényesek :

a) Minden ilyen intézetnek egy főnökének kell lennie, ki az 
intézet közvetlen vezetését kezeli s a kormányhatóságok irányában az 
intézet állapotáért felelős.

h) A gymnasiumi, reáliskolai vagy præparandiai főnöknek és taní
tóknak erkölcsi és politikai tekintetben feddhetetleneknek s rendszerint 
ausztriai álllampolgároknak kell lenniök ; tudományos tekintetben pedig 
tanítói hivatali vizsgálat által azon készültséget kell tanusítaniok, mely 
a hasonnevű állami iskolák tanítóitól követeltetik. Iskola-főnökök- és 
tanítóknak a kormány engedelmével kivételesen külföldi egyének is 
meghívhatók.

c) A főnök és tanítók alkalmazása az illető iskola kegyura jogá
hoz tartozik.

d) Az oktatás a tanítványok kezében levő nyomtatott könyvek 
alapján tartandó.

Itt sem szabad oly tankönyvet használni, mely előbb jóváhagyást 
nem nyert; vallási tankönyveket a generalis conferentia, egyéb tankönyve
ket pedig a vallás- és közoktatásügyi minisztérium engedélyez. (XIV. §.)
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Mindenik iskolára a nyilvános iskolák minden jogai igényeket- 
lietnek, ha az, az ezen jogok megnyerése végett kitűzött minden törvé
nyes feltételeknek, különösen az illető nemű iskolákra nézve kiszabott 
tanterv tekintetében is eleget tesz. (XV. §.)

Ha az egyik vagy másik hitvallású evangélikus ifjúság számára 
államköltségen iskolák állíttatnak föl, azokban csak oly férfiak alkalmaz
hatók, kik ezen hitvallások valamelyikéhez tartoznak. (XVI. §.)

Mindenik superintendentiának szabadságában áll, mindaddig, míg. 
e tekintetben a zsinati törvényhozás útján általánosan kötelező határoza
tok nem hozatnak, kibocsátani azon rendeleteket, melyeket szükségesek
nek vél a végett, hogy a gymnasiumokból kilépő oly tanulók képzésének 
folyama szabályoztassék és ellenőriztessék, kik magukat egyházi és isko
lai szolgálatokra szentelni, e végett külföldi egyetemeket látogatni, vagy 
belföldi hittudományi tanintézetbe átlépni szándékoznak. E végett a 
s iperintendentiák a mívelődésnek a kormány által kivánt mértékénél' 
többet is követelhetnek és meghatározhatják azon tanszakokat, melyek
nek sikerrel befejezett tanulása folytán az említett osztályú tanítványok 
valamely egyetem látogatására, vagy a hittudományi tanulmányokba 
lépésre följogosíttathatnak. A superintendentiák továbbá föntarthatják 
maguknak az ilyen tanítványok érettségi bizonyítványainak megerősí
tését és mindazon jelöltektől, kik valamely egyetemen vagy azon super - 
intendentián kívül, melyhez tartoznak, valamely hittudományi tan
intézetben tanulnak, tanulmányaikról szigorú időszaki kimutatásokat 
követelhetnek.

Oly jelöltek, kik az ebbeli rendeleteknek eleget nem tesznek, ne 
alkalmaztassanak. (XVII. §.)

Oly hittudományi tanintézetek, melyek a két hitvallás egyikének, 
vagy másikának számára az eddigi szerkezot szerint külön vannak, 
elkülönített fennállásukban megmaradnak. — Azonban a legközelebbi 
zsinatok feladata leend, azon hitvallás számára, melynek közlönyéül 
az illető zsinat tekintendő, a hittudományi tanügyi szervezetet és 
szabályozást kidolgozni s jóváhagyás végett felsőbb helyre terjeszteni, 
(XVIH. §.)

Oly tanítók, kik a népiskolákban vagy felsőbb tanintézetekben az 
arra jogosított iskolai kegyuraságok által rendszerííleg alkalmaztattak, 
hivatalukból csak szabályszerű fegyelmi eljárás folytán tétethetnek ki, 
mely az egyházi törvények által kiszabott folyamodási rend szerint tar
tandó. Ha azonban az iskolai fegyelem halasztást nem tűr, a tanítói 
hivatal gyakorlásától való felfüggesztés a kegyuraság által ideiglenesen 
elrendeltethetik. (XIX. §.)

Az iskolai alapítványok csak az illető hitvallás iskolájának czéljaira 
fordíthatók. (XXI. §.)
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Mindenik parocliialis községnek jogában áll az iskolatanítókat 
kivétel nélkül szabadon választani. (XXXI. §.)

A tanítók választása, hivatalukba bevezetésök előtt a politikai 
országos kormányszéknek följelentendő. Ha ezen kormányszék harmincz 
nap alatt kifogás nem tesz, úgy az elválasztott hivatalába s az azzal 
egybekapcsolt járandóságokba tüstént bevezetendő. (XLIX. §.)

Az egyház tanítóinak eskü-mintájába a király és háza iránti hűség 
és a hivatalban való pontosság is beveendő. (LH. §.) *

A protestánsoknak e patens épúgy nem kellett, mint a bécsi kor
mány egyéb rendeletéi. Az egyház élén álló egyének mindent elkövettek, 
hogy a lelkésznek a pátenst se ki ne hirdessék, se végre ne hajtsák. 
Az egyházkerületek gyűléseiken tiltakoztak ellene s a tiszamelléki egy
házkerület a lelkészeknek kiadta a pátenssel szemben a híres « Tájéko
zását, melyben elősorolta az érveket, a melyeknél fogva a lelkészeknek 
vissza kell utasítani a kormány rendeletéit. •— A kormány most meg
kezdette a protestánsok nevezetesebb férfiainak üldözését, perbe fogta 
őket, házkutatást tartott nálok.

Ez üldözésekkel szemben a felekezetek szilárdul megmaradtak 
álláspontjuk mellett, s a pátens elleni küzdés a bécsi kormány ellen s a 
haza szabadságáért való harcznak tekintetett. A nemzet jobbjai vallás
különbség nélkül a protestánsok pártjára állottak ; a nemzet bátorságot 
merített a protestáns küzdelmekből s az «öszbirodalom» mindenható 
miniszterei elleni ellenszenvének minden lehető alkalommal kifeje
zést adott.

A patens és miniszteri rendelet nem hagyott maradandó nyomo
kat a protestáns iskolákon, a politikai fejlődés történetében itt van a 
határkő, a melynél az elnyomatás végződik s az alkotmányos kibonta
kozás kezdődik. A bécsi kormány átlátta tehetetlenségét s 1860 május 
15-én kelt legfelsőbb kézirattal visszavonatta a pátenset s az ennek 
alapján kiadott miniszteri rendeletet.

P ethes János.

* A patens és miniszt. rendelet megjelent a «Magyarországot illető 
Kormánylap» 1859. évi I. részében és a «Prot. Egyh. és Iskolai lap» 1859. 
évi 38—41. számaiban.

(Vége.)
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IRODALOM.

Az emlékezés psychologiája. Irta : dr. Pechány Adolf. Külön lenyo
mat a «Néptanoda» XXV. évfolyamából. Pécsett, 1892. Ara ?

A psychologiának azon részei között, melyek a legközvetlenebb 
kapcsolatban vannak a pædagogus elmélkedéseivel, s a melyek problé
máinak súlyát úgyszólva lépésről-lépésre érezni kénytelen, a dolog ter
mészeténél fogva kiváló helyet foglal el az emlékezés fejezete. S így nem 
is csoda, hogy a pædagogusok azon kis csoportja, mely a psychologia 
egyes fejezeteinek monographikus feldolgozásait oly előmunkálatoknak 
tartja, melyekre a jelenkori tudományos paedagogiának múlhatatlan 
szüksége van, feltűnő előszeretettel fordul épp e fejezethez. Dörpfeld jeles 
dolgozata «Denken und Gedächtniss», Fauth beható monographiája 
«Das Gedächtniss» és — a fentczímzett kis füzet egyaránt tanúskodnak 
ez előszeretetről.

E folyóirat hivatásának megfelelőleg illik, hogy e könyvecskét 
csakugyan azon szempontból tekintsük első sorban, hogy mennyire nyújt 
a pædagogusnak becses, a tanítás elméletében vagy praxisában értékesít
hető felvilágosítást az emlékezés törvényeiről, vagy mennyire von le már 
maga is használható szabályokat és útmutatásokat a tanítás gyakorlatára 
nézve. E szempont alkalmazása a szóban levő mű megítélésében annál 
jogosultabb, minthogy az egy a pædagogia szolgálatában álló folyóirat
ban, a «Néptanodá»-ban, jelent meg először, valamint továbbá azért is, 
mert a szerző maga dolgozata végső (VIII.) fejezetét, mint mondja, az 
«emlékezés psedagogiá»-jának szenteli. E szempontból csak nagyon keve
set, illetőleg nagyon kevés jót mondhatunk a könyvecskéről. Ezen emlí
tett végső fejezet, melyben a szerző az «emlékezés paedagogiájáról» szól, 
csak 2Va lapra terjed, s így az egész 45 lapra terjedő munkának alig 
teszi 15-öd részét, és ha ehhez hozzá veszszük is az itt-ott az ú. n. 
psychologiai fejtegetések közé szórt, annyira, a mennyire pædagogiai 
megjegyzéseket, bátran mondhatjuk, hogy a dolgozatnak alig nyolczad- 
része jut pædagogiai elmélkedéseknek. S e quantitative is oly csekély 
rész mennyire veszít még értékében, ha qualitative fogjuk census alá ! 
E pædagogiai részletek ugyanis alig tartalmaznak egyebet, mint egy
néhány közhelynek sovány paraphrasisát, melyek meglehetősen minden 
benső összefüggés nélkül sorakoznak egymás mellé. S e kevéske, tarta
lomra nézve oly szegény sorban untatásig sokszor van szó a test ápolá
sáról — és lehetetlen el nem mosolyodni, midőn a szerző erre vonatkozó 
bölcs tanácsait az anya méhében fejlődő embryón és az újszülöttön
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kezdi, és miután harmadfél lapon belül uégyszer-ötször megemléke
zett a test gondozásáról, végre is e nagyfontosságu enunciatióval fejezi 
be pædagogiai mondanivalóját és egyúttal egész művét : «Hogy pedig a 
tanuló a szellemi munkához szükséges testi erővel rendelkezzék, minden
kor gondoskodni kell testének kellő táplálásáról és egészségének fentar- 
tásáról.» Hiszen szép és üdvös dolog az a «mens sana in corpore sano» 
hangsúlyozása, de a mikor az emlékezéssel való bánásmódra akarunk 
útmutatást adui, s erre csak 27a lapnyi terünk van, mégis kissé sok 
négyszer-ötször emlegetni a physicum ápolását.

A többi pædagogiai sententiák is, melyeket a szerző elénk ad, 
nagyobbára oly általános és részben üres phrasisok. melyekből a tanító- 
ember semmi tanulságot nem meríthet legalább az emlékezés művelésére 
nézve. Az egyetlen, kissé tartalmasabb hely az, a melyben a szerző azon, 
ha nem is új, de mindig kiemelésre méltó dologra hívja fel a figyelmet, 
hogy az ismétlésnél, vagyis az emlékezetbe vésésnél mindig lehetőleg 
variálni kell az álláspontokat, azaz a tanulók által már egyszer bizonyos 
rendben appercipiált képzetsorokat a legkülönbözőbb variánsokban kell 
többször átfutni.

Ennyit a könyvecske pædagogiai értékéről, értsd : értéktelen
ségéről !

Do elvégre a könyv nem akar pædagogiai tanulmány lenni, hanem 
az emlékezés psycliologiáját kívánja adni, s így nézzük egy kissé köze
lebbről, hogy miképen oldotta meg a szerző, mint psychologue, felada
tát. Saját kijelentése szerint e munkájában meg akarja kisérteni az em
lékezés magyarázatát psyclio-pliysikai alapon (1. 4. lap). E szó «megkisér- 
tés» mintha azt ígérné, hogy a szerző új, eredeti módon próbálja meg
világítani az emlékezés jelenségeit. Nos, a ki azt reményű, hogy az emlé
kezés szövevényes tüneményeinek magyarázatára nézve csak egy csipet
nyi újat is talál a 45 lapon nyolcz fejezetet magában foglaló műben : az 
nagyon csalódik. Az egész értekezés psychologiai fejtegetései, kivéve egyes 
bevezető és összeillesztő sorokat, 10—12 műből van részint összecitálva, 
részint pedig a szerzői tulajdonjog nem teljes respectálásával citálatlauul 
apró változtatásokkal leírva. A ki a könyvet futólag forgatja, az első pil
lantásra 10—12-nélsokkal több «forrás»-t fog felfedezni, melyeknek majd 
franczia, majd angol, majd olasz nevei lépten-nyomon az olvasó elébe ke
rülnek, nagyobbára discret zárójelekbe fogva. Kissé behatóbb « forrás- 
tanulmány» mellett csakhamar azt fedezzük fel, hogy ez auctorok nevei 
js, észleleteikkel együtt egy-két más auctorból vannak szépen átültetve, a 
mi tudvalevőleg nagyon kényelmes eljárás arra, hogy az ember a forrá
sok nagy számával imponáljon azoknak, a kiknek ilyennel épen impo
nálni lehet. Két könyvecske az, melyből szerzőnk első sorban «merített», 
még pedig olyképen, hogy az egyiket agg helyen idézi, de körülbelül
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10- 12 helyét írja ki kis módosításokkal, a nélkül, hogy kútfejét meg
nevezné, a másikból is idéz itt-ott valamicskét, de tényleg tartalmának 
felét adja egy-két fejezetecskébe szorított, s mindamellett híg extractum- 
ban. Az egyik főforrása a Lindner-Klamarik-féle, középiskoláink ifjúsága 
által hazánkszerte jól ismert psychologia, a másik pedig Théodule 
Eibot-nak, az ismeretes franczia philosophiai írónak, «Les maladies de 
la mémoire » czímű tanulmánya, illetőleg ennek «Das Gedáchniss und 
seine Störungen, Hamburg und Leipzig, 1882» ez. fordítása.

Az elsőt, t. i. a Lindner-Klamarik-féle könyvet, szerzőnk nagy 
lelkiismeretességgel idézi egy helyen (23. 1.), hol a vonal alatt e jegyzet 
olvasható : « Lindner-Klamarik Lélektan. 58 », de hogy e könyvnek 49—52, 
továbbá 59—66. lapjait is bőven kiaknázza, még pedig nemcsak a gon
dolatmenet követésével, hanem úgy, hogy egész mondatokat, phrasiso- 
kat, példákat átvesz és azokat saját « kísérleté »-nek legkülönbözőbb 
helyeire illesztgeti, arról hallgat Pechány úr. Ajánljuk idevágó össze
hasonlító szövegtanulmányokra Pechány úr könyvéből különösen a 
14. lap második felét (Lindner-Klamarik 49—52), a 17. lapot (Lindner- 
Klamarik 60), a 20. lap második felét (Lindner-Klamarik 61), a 21. lap 
utolsóelőtti bekezdését (Lindner-Klamarik 61), a 22. lap elejét (Lindner- 
Klamarik 64), a 23. lap elejét (L.-Kl. 62), a 34. lap első bekezdésének 
végét, második és harmadik kikezdését (Lindner-Klamarik 64, 65, 66).

Nem sokkal kíméletesebben bánik a szerző Eibot-val sem. Az Y. 
fejezet második bekezdésében így vezeti be a könyvecskéje tartalmának 
jelentékeny részét tevő fejtegetéseit az emlékezés betegségeiről : «Követ
kezőkben tárgyalni fogjuk az emlékezés gyengülésének, a lassan vagy 
rohamosan beálló feledésnek azon eseteit, melyeknek alapja az idegrend
szer beteges állapota». Ha Pechány úr e mondatba a «tárgyalni fogjuk» 
után e két szócskát toldotta volna be «Eibot nyomán», akkor semmi 
kifogásom sem lehetne az ellen, hogy innét kezdve körülbelül 7 lapon 
át (25—32. 1.) Eibot-ból ad egy sok helyt megbízhatatlan excerptumot, 
melynek folyamán csak két helyen idézi Eibot-ot, holott alig van e 
7 lapon belül egészben véve 15—20 sor, mely nem Eibot könyvéből 
származott ide. E könyvből való az a sok, meglehetős felületességgel 
reproducáit megfigyelés is, melyek közlőinek hosszú névsora díszeleg a 
zárójelek között, mint Viliiére, Laycock, Sharpey, Macnish, Beati, Wins
low stb.

Ezen a Lindner-Klamarik és Eibot könyveiből eredő, részint 
bevallott, részint be nem vallott idézetek (?) mellett tömve van még a 
45 lapra terjedő kis könyv a legkülönbözőbb művekből összetákolt idé
zetekkel is, így Taine, Herbert Spencer, Ewald Hering, Horwicz, Topi
nard, Felméri könyveiből stb.

A mi a szerzőnek legalább formailag sajátja, az nehány bevezető
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elemi psychologiai fejtegetésen, a fentebb ismertetett pædagogiai részen 
és néhány saját tapasztalatából merített példán kívül többnyire csak 
egyes összeillesztő, a tömeges idézeteket áthidaló sorokra szorítkozik.

Hogy Pechány úr munkácskája valami önálló becscsel bírna, azt 
a mondottak után alig állíthatná valaki. így még csak az a kérdés ma
rad, vájjon így, mint compilatum is, forgatható-e némi haszonnal. Saj
nálatunkra e kérdésre sem mondhatunk kedvező feleletet. A magyarázó 
és illustráló részek annyira össze-vissza vannak szedve a legkülönbözőbb 
álláspontu írókból, hogy az emlékezés jelenségeiről vagy magyarázatáról 
sehogysem szerzünk egységes képet, s még kevésbbé tiszta felfogást a 
probléma történeti fejlődéséről. Legfeljebb az tanulhat valamit a köny
vecskéből, ki előtt az egész kérdés terra incognita, de az is inkább csak 
megzavarodhatik, mint okulhat belőle. Leginkább még az emlékezés 
betegségeiről nyerhet — hála a comprimált Kibotnak egysége
sebb képet, minthogy a könyvecske e része dicséretes egyöntetűséggel 
egy könyvből van véve. De e czélra is természetesen jobban ajánl
hatjuk magát Kibot könyvét, mely úgysem valami terjedelmes, vagy 
pedig Fauth fentebb említett monographiáját, mely nemcsak Ribot 
könyvét ismerteti nagy részletességgel, de az ugyancsak Pechány úr által 
kivonatolt és idézett Hering- és Horwicz-féle elmélkedéseket is, de raj
tuk kívül még az emlékezés többi újabb tárgyalóinak is, úgymint Jessen, 
Draper, Fouillée, Lotze, Wundt stb. nézeteit. Annak pedig, ki pædago
giai szempontból kíván az emlékezésről olvasni, melegen ajánlhatjuk 
Dörpfeld szintén már fentebb nevezett derék könyvét «Denken und 
Gedächtniss». — Sajnálom, hogy ismertetésem positiv eredménye csak 
az lehetett, hogy a szerző könyve helyett — idegen auctorokat ajánljak.

Waldapfel János.

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Az iskola egészségügye csak újabb idők óta képezi nálunk nagyobb 
figyelem tárgyát; fájdalom, még ez idő szerint is az intézkedéseknek 
nagy része csak a rendeletekben van meg, a valóságban még igen sok a 
teendő. Az iskolai egészségügy volt az orsz. közoktatási tanács márczius 
22-iki középiskolai szakosztályi ülésének egyik fontosabb tárgya. Tanács
kozás alá kerültek a középiskolai bútorok és tornacsarnokok tervei, me
lyek már előzetesen bizottságilag tárgyaltattak. A tanács szükségesnek 
mondta, hogy a bemutatott butortervekhez mellékeltessék a bútoroknak 
alaki és szerkezeti rajza is egész vagy legalább fél természetes nagyság
ban. Az iskolai padok méreteinek megállapításához pedig szükségesnek
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tartja az iskolaorvosok által végzendő testméréseket. A tornacsarnokok 
normális mértékét 240 négyszögméterben állapította meg, melyekhez 
lehetőleg külön öltöző helyiségek csatolandók.

Eészletes megvitatás alá került egy állami támogatás mellett ter
vezett praeparatoriumra vonatkozó javaslat. E præparatorium egyete
mes oktatásügyünk emelésére volna hivatva. A magán-vállalat terveit a 
tanács tudományos tekintetben teljes elismerést érdemlőknek nyilvání
totta, csak a miatt fejezte ki aggodalmát, hogy lesz-e a vállalkozóknak 
elég anyagi erejük a vállalat fentartásához. Rég érzett hiányt pótolna a 
vállalat létesítése, mert sajnosán kell tapasztalnunk, hogy még saját ha
zánk termékeit is számtalan esetben drága pénzen kell külföldről hozat
nunk. Itt is, mint minden hasonló törekvésnél, az állam anyagi támoga
tását kell igénybe venni, mert nálunk, sajnálatos, kevés érzék mutatko
zik a magán vagyonnak tudományos vállalatokba való befektetéséhez.

Ugyanekkor került tárgyalásra az elnökségileg kidolgozott javaslat a 
középiskolai tanárok szünidei rendkívüli tanfolyamáról, mely igen beható 
eszmecserét keltett. Többen hangsúlyozták azt, hogy egyes középiskolai 
tanárok rövidebh-hosszabb időre szabadságoltassanak s külföldi tanulmány
útra küldessenek, mert kivánatos, hogy középiskolai tanárainknak mód 
nyújtassék szaktudományukban való továbbképzésükre. Minthogy azon
ban az iskolafentartók, főleg a felekezetiek, csak ritkán, csupán kivételes 
esetekben nélkülözhetnék a tanév folyama alatt tanáraikat, kívánatosnak 
mutatkozik a szünidei rendkívüli tanfolyamok szervezése, melyeknek — 
főleg a demonstrativ szakmákban — középiskoláink hiányos felszerelése 
miatt igen nagy hasznuk lehet. A tanács — nehogy a tanárok szünide
jének nagy része lefoglaltassék, — azt határozta, hogy kisérletkép az első 
rendkívüli tanfolyam augusztus 1-től szept. 15-ig terjedjen, s a szerzendő 
tapasztalatok szolgáljanak irányadóul az intézkedés későbbi módosí
tására.

A márcz. 29-én tartott nép- és szakiskolai szakosztály ülésének a 
tankönyvbirálatokon kívül fontosabb tárgya volt a siketnémák tanítói
nak képesítésére vonatkozó szabályzatnak részletes megvitatása és az 
állami mechanikai tanműhely tantervének revisiója. Az előbbi első rend
szeres intézkedés a siketnémák tanítóinak képezésére és képesítésére, 
mert e téren ez ideig egyöntetű szabatos eljárás alig volt, nem lévén 
megállapítva a követelmények, míg most tüzetesen meg nem jelölve a 
megkívánható ismeretek mértéke, valamint a képesítésnél követendő 
eljárás rendje. Az utóbbi hézagos tanterv-vázlat formájában került a 
tanács elé, mely megfelelő anyag-részletezéssel szerkesztett munkálatot 
dolgoztatott ki.

Április 1-én az elnökség ülésén kerültek tárgyalásra a hazai ro
mán tannyelvű középiskolák tankönyvei, melyeket az államiság szem-
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pontjából való megvizsgálás végett követelt be a törvény értelmében a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. A tanács szakértői, megosztozván a 
nagy tömeg tankönyvön, egyenként olmondták véleményöket minden 
egyes könyv felől. Bár a revisió lehető elnézéssel történt, a mennyi
ben pædagogiai vagy tudományos tekintetben fogyatékos könyvek is 
helyeztettek a megtürhetők sorába, mégis jelentékenyre növekedett a 
használatra meg nem engedhetők száma, mivel a biválók számos könyv
ben államellenes tanokat, hibás közjogi elnevezéseket mutattak ki. Sajnál
kozással vett tudomást a tanács a román tannyelvű hazai iskolákban 
használt külföldi könyvek nagy számáról, még az ó classicus írók szöveg- 
kiadásaira is külföldi művek vannak forgalomban, mintha nem is volná
nak hazai jó kiadványaink.

Apr. 5-én a középiskolai szakosztály ülésének egyik nevezetesebb 
tárgyát a középiskolai zárjelentések képezték, melyekből még mindig 
több visszás s a fennálló szabályoknak meg nem felelő eljárás tűnt ki. 
Ugyanekkor foglalkozott a tanács azzal az előterjesztéssel is, melyet egy 
középiskolai szakférfiú terjesztett fel az ének kötelező oktatása tárgyában. 
A tanács az ének rendszeres tanítását legalább a három alsó osztályban 
óhajtja kötelezővé tenni, ha majdan a középiskolák tantervei módosítás 
alá kerülnek. A könyvbírálatok sorában élénk discussióra szolgáltattak 
anyagot az állam tulajdonát képező népiskolai olvasókönyvek, melyek 
már a legközelebbi tanévre jelentékeny és örvendetes módosításokkal 
fognak megjelenni.

Az ápr. 12-én tartott elnökségi ülésen kerültek bemutatóra a kö
zépiskolai tanárok szolgálati pragmatikájára, valamint a középiskolai 
igazgatók részére kiadandó utasítások iránt felterjesztett javaslatok. E két 
nagyjelentőségű és nagyterjedelmű ügyet egyelőre tüzetesebb tanulmá
nyozásra adta ki az elnökség. A fontos munkálatok beható és részletes 
tárgyalása őszre halasztatott.

Az ápr. 22-iki elnökségi ülés könyvbírálatokkal s administrativ 
ügyekkel foglalkozott. Hasonlóan túlnyomólag könyvbírálatok töltötték 
be az ápr. 29-én tartott szakosztályi ülést is.

A május 3-iki szakosztályi ülésen indítvány tétetett az Írott betűk 
alakjának tüzetes megállapítására nézve. Az írott betűknek egyöntetű 
alakban való használata már a sok félreértés elkerülése végett is valóban 
kivánatos volna. A tanács egyhangú helyesléssel fogadta az indítványt 
s a legközelebbi concret eset alkalmából elvi jelentőségű megállapodást 
fog létesíteni.

A május 10-iki elnökségi ülésnek legfőbb tárgya volt a gyorsírás- 
tanárokat vizsgáló bizottság szabályzatának revisiója, mert a régi sza
bályzat a mai viszonyoknak már sok tekintetben nem felel meg. Ugyané 
napon tartott a tanács teljes ülést a kereskedelmi középiskolák tantervé



nek megvitatása tárgyában. A régi tanács már két évvel ezelőtt készített 
egy sok szaktanácskozás alapjait minden részletében tüzetesen megvitatott 
tantervjavaslatot, melyet annak idején jóváhagyás és életbeléptetés végett 
fel is terjesztett a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. A javaslatot 
a közoktatásügyi miniszter áttette a kereskedelmi minisztériumhoz, a 
hol az szintén részletes megvitatás alá került. Maga a boldogult keres
kedelmi miniszter, ámbár úgy egészében mint részleteiben helyeselto a 
tantervjavaslatot, mégis egyben-másban módosítani kivánta ; nevezetesen 
keveselte az ipari és kereskedelmi törvényekből előirányzott anyagot s 
ezt jelentékenyen bővíteni kivánta. A közoktatásügyi miniszter szintén 
bővíteni kivánta a tanterv anyagát, a mennyiben a vallástannak a rendes 
kötelező tantárgyak közé iktatását sürgette, de a heti órák előirányzott 
összegét leszállítandónak s legfeljebb 30 órára kiterjeszthetőnek mondta 
ki. E kívánalmak szerint való átdolgozás végett küldte meg újra a tanács
nak a tantervjavaslatot, mely munkálatra az időközben teljesen átalakí
tott tanács külső szakférfiak meghívása mellett bizottságot szervezett. 
A bizottságban hosszas vita fejlődött ki. A keresk. iskolai szakférfiak az 
eredeti tantervjavaslatban előirányzott ismeretanyag leszállítását erősen 
ellenezték, mert ebben intézőtök degradálását látták. Mivel az illetékes 
minisztériumok az előirányzott anyagon kívül még más újabb ismeretek 
felvételét is sürgették, sőt e mellett az óraszám leszállítását is követelték, 
a kereskedelmi iskolák képviselőinek többsége nem látott más módot, 
mint a kereskedelmi szakiskoláknak négy évfolyamra való kiterjesztését. 
A bizottság javaslata ez volt: 1. legyenek kereskedelmi középiskolák 
bárom évfolyammal és oly zárvizsgálattal, a mely jogot adjon az egyévi 
önkéntességre ; 2 . legyenek négy évfolyamú akadémiák a minősítési 
törvényben megszabott összes jogokkal. A tanács teljes ülése azonban 
órákig tartó beható vita alapján a bizottság többségének javaslatát szó
többséggel elvetette s határozatilag abban állapodott meg, hogy a keres
kedelmi szakiskola csak három évfolyamú legyen zárvizsgálattal s minden
nemű jog megadásával ; nevök pedig kereskedelmi középiskola legyen. 
Ám a hol egy továbbképző negyedik tanfolyamot akarnak szervezni, ez 
megengedhető, de e negyedik továbbképző tanfolyam semminemű külön 
jogosítványt nem adhat. A felügyelet tekintetében pedig abban állapo
dott meg a tanács, hogy hagyassanak meg ez intézetek a tanfelügyelők 
hatáskörében, és koronkint miniszteri biztosok látogassák meg. A teljes 
ülés határozatai értelmében tehát a tanterv ismét új átdolgozás alá kerül. 
Ugyanezen az ülésen állapíttatott meg az iparos tanoncziskolák tanter
vének szövege is, mely teljesen felöleli a törvényes intézkedések szük
ségleteit.

Május 17-én a középiskolai és nyelvtudományi szakosztályok tar
tottak együttes ülést. Az utóbbi a szakosztály körébe tartozó könyvbírá
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latokkal foglalkozott, az előbbi pedig a középiskolák múlt tanévi érett
ségi vizsgálati ügyiratait vette szemle alá. Bár ez érettségi ügyiratok 
eléggé megnyugtató képét adják középiskolai oktatásunk eredményeinek, 
a részletekben mégis több oly apró fogyatkozás tüntet fel, a melyeknek 
pótlása múlhatatlanul szükséges. Elhatározta a tanács, hogy ezután időn
ként egy-egy tankerületből az érettségi Írásbeli dolgozatok is bekövetel- 
tessenek átvizsgálás végett, sőt az érettségi utasítás is revisió alá vétessék, 
mely alkalommal több elvi jelentőségű kérdés kerülhetne megvitatásra, 
így pl. nem volna-e czélszerű érettségi latin dolgozatul latinból ma
gyarra való fordítást kitűzni ? vagy a tanulók által szabadon választható 
tételek megszüntetése mellett csak egy tételt adni fel kidolgozásra a 
magyarból ? steff.

A május 31-én tartott szakosztályi ülés ismét könyvbírálatokkal 
foglalkozott.

Junius 10-én a tanács toljes ülést tartott, melyen a kisdedóvásról 
szóló 1891-ik évi XV. t. ez. végrehajtására vonatkozó utasítások tárgyal
tatok valamint a dajkaképzésre szolgáló utasítások és a kisdedóvónő-ké- 
pezdék szervezeti szabályzata is. E nagy munkálatok hosszas bizottsági 
tárgyalások eredményei, melyek már a legközelebbi tanévre életbe lép- 
tetendők lesznek.

Ugyanekkor elnökségi ülés is volt könyvbírálatokkal s administra
tiv ügyekkel, a többek közt előterjesztettek a kisdedóvónő-képezdék szá
mára hirdetett tankönyvpályázatra beérkezett kéziratok. A benyújtott 
hat kötet pályamű haladéktalan megbírálására intézkedés történt.

Junius 17-én a nyelvtudományi szakosztály tartott ülést, melynek 
kizárólagosan tankönyvbírálatok voltak tárgyai. E tanév folyamán ezután 
már csak az elnökség tart üléseket a szükséghez képest.

VEGYESEK.

— Reform a német irás-olvasás terén. Ily czím alatt ismerteti 
Kárpáti Béla a Néptanítók lapjának f. é. 40-ik számában a németországi 
« Verein far Lateinschrift« által megindított mozgalmat, melynek czélja 
a német betűk helyett a latin betűk használása. A kérdés ránk nézve is 
fontos, mivel a fővárosi elemi iskolákban a német irás-olvasás rendes 
tárgyként szerepel s tanítása nem kis időbe és fáradságba kerül. A czikk- 
író kimutatja, mennyivel üdvösebb a latin betűk használata s így végzi 
czikkét : «Nálunk az országos közoktatásügyi tanács van első sorban hi
vatva ezen kérdéssel behatóan foglalkozni. Szerény nézetem szerint a 
reformot már a jövő tanév elejével lehetne megkezdeni olyformán, hogy 
kimondatnék : miszerint a német betűk olvasása igen, de mása ne tanít
tassák az elemi iskolákban, hanem a német szók is latin (magyar) betűk
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kel irattassanak. Később azután, mikor az elemi iskolai német olvasó
könyvek már kizárólag latin nyomtatásban jelennek meg, a német betűk 
olvastatása is elhagyandó. »

Mi is azt hiszszük, hogy a német Írásnak német betűkkel való 
tanítása a túlterhelést előmozdító fölösleg.

— A Lehrproben und Lehrgänge ezímű kitűnő pædagogiai szak
folyóirat, melynek egyik alapítója és egyik szerkesztője a boldogult Frick 
Ottó, a hallei Francke-féle alapítványok igazgatója volt. jelenleg utódjának 
dr. Fries nek (ki a Franeke-féle alapítványok latin iskolájának igazgatója 
volt) s másik volt szerkesztőjének Metern ek szerkesztésében jelenik meg, 
ép úgy, mint előbb, időhöz nem kötött füzetekben. Frick halála után az 
első szám f. é. április hónapban jelent meg, a köv. tartalommal : 1 . Rövid 
nekrológ dr. Frickről. 2. Dr. Fries : Frick emlékezete. 3. G. Richter : 
«Búcsúbeszéd az iskolai pályavégén» czím alatt két beszédet közöl, me
lyeket ő a középiskolát végzett növendékeihez intézett ; az első : az ön
magunkhoz való hűség kötelességéről szól Sophokles Philoktetésének 
kapcsán ; a második : az ideálért való küzdelem szükségességét fejtegeti. 
Mindkét beszéd feladatának magaslatán áll s nagyon méltóamegolvasásra. 
4. H. Meier : az önérzet, mint a nevelés czélja. Kimutatja, hogy az ön
érzet szükséges kelléke az erkölcsös jellemnek s ennélfogva a nevelésnek 
egyik fő, habár nem egyedüli czélja. 5. Hachez : A Nibelungok tárgyalása 
a Prímában az Iliassal parallel helyek részletes kimutatásával. 6 . Ahl- 
heim : A tomanyag kiszemelése az Oher-secundában a kiszemelés főleg 
a concentratio szempontjából. 7. Waldeck : A görög grammatika az új 
tantérnek szerint. A porosz tantervnek a gorög nyelv tanulására vonatkozó 
intézkedéseit helyeselve, arra a következtetésre jut, hogy alakokat és 
syntaktikus viszonyokat csak annyira kell tanítani, hogy a tanuló a for
dításnál felismerje őket, nem pedig úgy, hogy görögre fordításnál alkal
mazni is tudja. E czélból a meglevőknél czélszertíbb tankönyvet sürget.
8 . K. Schultz: Fremdwörterunfug und Yerdeutschungskunst. (Vissza
élés az idegen szavak használatában és a németre fordítás művészete.) 
Irodalmi rovat fejezi be a füzetet.

— Ovidius költeményei Lessing Laokoonjával megvilágítva.
Ily czím alatt olvasható egy értekezés a Zeitschrift für das Gymnasial
wesen f. é. májusi füzetében E. Plaumanntól. Azt kívánja, hogy Ovidiust, 
kinek költeményei a Lessing által felállított szempontokból gyakran 
mintaszerűek, a felsőbb osztályokban Horatius és Vergilius mellett is 
olvassák. így idéz Ovidiusból számos szép költői leírást stb. s végül az 
említett szempontból az összes helyeket összeállítja.



A FORMÁLIS FOKOZATOK ELMÉLETÉNEK 
TÖRTÉNETE.

I.

A ki figyelemmel kíséri Herbart nagy pædagogiai gondolatai 
terjedésének történetét, el nem zárkózhatik azon belátás elől, bogy 
e gondolatok azon része, mely a nevelés formáira vonatkozik, ösz- 
szehasonlíthatlanul gyorsabban futja meg útját a pædagogiai vi
lágban, mint eszméinek ama nagy, hatalmas csoportja, mely a ne
velés tartalmát illeti.

Tagadhatlan tény, hogy míg ama nagyszabású gondolatok, me
lyek a kicsiny «Aesthetische Darstellung der Welt stb» ez. értekezé
sén kezdve (az ezt megelőző, Pestalozzihoz fűződő dolgozatokról nem 
is szólva) összes pædagogiai munkáin át nagy erővel és hozzájuk méltó 
ékesszólással síkra szállnak az oktatás tartalmánakreformatiója mel
lett, csak nagyon lassan hódítják meg a pædagogiai köztudatot : addig 
a formális fokozatok tana, mely Herbart pædagogiai fejtegetései
nek aránylag szerény, csekély terjedelmű részét teszi, napról-napra 
mindinkább tért foglal nemcsak Herbart hazájában, de messze 
rajta túl, még a politikai gyűlölet és a természet hatalma által 
vont határokon túl is terjedve, s tekintélyt és becsülést követelve 
a maga számára. Nemcsak Németországban tanúskodik számos, 
évről-évre szaporodó monographia a formális fokozatok tanának 
népszertisödéséről, de a Yogeseken túl, a revanche országában,* sőt 
az oczeánon túl, az új culturáju Amerikában ** is jelennek meg 
•értekezések és könyvek, melyek a Herbart-féle formális fokozatok 
tanának fontosságára figyelmeztetik a tanítók közönségét.

* «La concentration dans le plan d’étude et la progression normale 
dans l’enseignement» par M. Chauvet. — (Annuaire de l’enseignement pri
maire. 1891. Paris.)

** The essentiales of method. Observation, generalisation, application 
By Charles de Garmo. Boston. 1889.

Magyar Pædagogia. I, 8. 29
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Sajátszerű, bár az emberiség egész művelődéstörténeté
nek áttekintőjére nézve nem nagyon meglepő tragikuma, na
gyon meg nem érdemlett tragikuma ez a göttingai nagy gondol
kodónak.

Az a pliilosophus, ki a formálismusból kiemelte a benne 
leginkább leledző tudományokat, mint a psychologiát és ethicát, 
ki a lelki működéseket mind nem különböző megjelenési formáik
ból, az u. n. lelki tehetségekből, hanem egyedül a lélek tartalmá
ból magyarázta, ki az erkölcsi világ törvényszerűségét is megsza- 
badítá a formális szabályok és imperativusok nyűgétől, és szintén 
meghatározott tartalmú ideákra vezette vissza, ki a nevelő 
oktatás czéljául is csak bizonyos becses tartalmú gondolatkörök, 
illetőleg képzetek articulált tömegének közlését tűzte ki, és a ki a 
formákat mindig csak eszközökül tekintette, mint ilyeneket tár
gyalásra méltatta ugyan, de soha előtérbe nem tolta : — annak 
pasdagogiájából, a szívéhez legközelebb álló disciplinából, a nevelő
oktatás tartalmára vonatkozó nagyszabású tanításai csak kevés, 
magasabb szárnyalást! követőben találtak visszhangra és feldolgo
zóra, míg a formális fokozatok tana ma már — mondhatni — egy 
jókora könyvirodalomnak adott létet és nagyszámú, részben hivatott, 
de részben egészen hivatásnélküli szellemnek is alkalmat nyújtott 
arra, hogy ez elméletet továbbépítsék, illetőleg csak továbbépíteni 
próbálják.

Joggal kérdezhetné valaki, hogyha az itt mondottak szerint 
a formális fokozatok tanát nem tartom Herbart tanításai legfonto
sabb részének, és ha másfelől épen ez a Herbart-féle pasdagogiá- 
nak egyik legfeldolgozottabb fejezete : miért foglalkoztatom én is e 
folyóirat olvasóit ép e tárgygyal ? Megmondom, miért. A mennyire 
fájlalom, hogy Herbart psedagogiájának nagy, végtelen fontosságú 
részei még mindeddig kiaknázatlan kincsbányák, ép annyira saj
nálom, hogy azon kis részszel, melylyel mindeddig aránjlag leg
többet foglalkoztak, meggyőződésem szerint a legmostohábbul bán
tak, és feldolgozói mind — a nagyérdemű Zillertől és a lelkes 
Dörpfeldtől kezdve egészen a legújabbakig, Kein, Lange, Wiget és 
Kari Kichterig — a formális fokozatok elméletét egészen kiforgatták 
eredeti valójából, és azt egyfelől saját psychologiájuk, másfelől 
empiricus vagy históriai előítéleteik Procrustes-ágyába kényszerí
tették és majd kinyújtották, majd összepréselték, úgy hogy ma a 
formális fokozatok tana, jóllehet még mindig többet ér, mint a
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vulgair amorphismus, minden egyéb, csak az nem, a mi Herbart- 
nál volt.

Meggyőződésem, hogy a ki a formális fokozatok elméletét f  
ezentúl Herbart szellemének megfelelőleg fel akarja dolgozni vagy 
tovább fejleszteni, a mire pedig Herbart szűkszavúsága, általános
ságokra szorítkozása mellett szükség van, annak sem Ziller, sem 
Kein, sem Dörpfeld munkáját nem szabad folytatnia, hanem újból 
Herbarton, az «Allgemeine Pædagogik» fogalomhálózatán kell 
kezdenie, ezt kell kibonyolítania, és különösen azon oktatástartalmi 
fejtegetéseket, melyekkel Herbart a formális fokozatok tárgyalását 
is folytonosan kiséri, feldolgoznia, és mindenekelőtt elméletben 
nagyon tisztán külön kell választania a fokozatok tanát minden 
más, akár az apperceptióra, akár a tanítás technikájára vonatkozó 
elmélkedésektől — nem pedig, mint az eddig történt, a legkülön
bözőbb kategóriák alá tartozó szabályokat, melyeket természetesen 
a gyakorlatban együttesen kell szemmel tartani, a theoriában is 
összetolni és egybeolvasztani.

Ki kell jelentenem, hogy nekem most e helyt korántsem szán
dékom a munkát ily értelemben, vagyis a továbbfejlesztés és ki
építés munkáját végezni. Mielőtt valaki e nagy és fontos feladatra 
vállalkoznék, szükséges mindenekelőtt egy Herbart idevágó mun
kálatainak részletes ismeretén alapuló, tisztán történeti leírása 
annak, hogy miben áll először is Herbart elmélete a formális foko
zatokról és másodszor, hogy mennyit változtattak rajta a metho- 
dika újabb képviselői, különösen Ziller és Dörpfeld. A kérdésnek 
ilyen történeti feldolgozása, melynek vezető szempontja az eredeti 
Herbart-féle elméletnek és eddigi módosításainak különtartása, 
annál szükségesebb, minthogy újabb idevágó írók történeti meg
beszéléseiket vagy népszerűsítő fejtegetéseiket egyenesen Ziller 
vagy Dörpfeldhez, sőt némelyek még másodrendű feldolgozókhoz, 
úgymint Kein és Lange-hez fűzik, és ezen kétes értékű utóproduc- 
tumokat Herbart czégére alatt küldik világgá, nem is törődve vele, 
hogy azt, a mit ők Herbartnak imputálnak vagy neve alatt hirdet
nek, mondta-e ő valaha. Sőt némelyek annyira mennek, hogy egész 
bátran Herbarttal polemizálva, őt teszik felelőssé oly állításokért 
és kifejezésekért, melyek nála egyáltalában nem találhatók.

Ilyen tisztán történeti ismertetést, melynek főczélja meg
adni, illetőleg meghagyni Herbartnak, a mi Herbarté, és utódjai
nak, a mi az övék, szándékozom nyújtani ezen értekezésemben.

29*
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Hogy a forrásnak és a belőle folyt, kissé önkényes mederbe 
került elméleteknek történeti szembeállítása nem lehet egészen 
kritika nélkül, az természetes. Másfelől azonban lehetőleg óva
kodni fogok Herbart önkényes interpretálásától vagy esetleges, a 
Herbart-féle elmélet továbbfejlesztésére vonatkozó nézeteim bele- 
m agyarázásától.

E történeti összeállítás első és nagyobb részét természetesen 
Herbart maga fogja elfoglalni, második részét pedig a belőle eredt 
elméletek, különösen Ziller és Dörpfeldé, valamint rövid tárgya
lásban az ezeket kővető Bein, Wiget, Lange stb. fejtegetései.

Meg kell még jegyeznem, a mi a fentebbiek alapján külön
ben már magától is érthető, hogy a «formális fokozatok» alatt itt 
tisztán csak azon methodikus elméletet értem, melyet Herbartnál 
találunk először ilyen néven, és hogy bizonyos Herbart előtti előz
ményekre és csirákra, minőket Kari Kichter oly nagy, bár nem 
nagyon gyümölcsöző buzgósággal kutatgat,* egyáltalában nem 
reflectálok.

Az ilyen tudománytörténeti kutatások, melyek minden újabb 
elméletnek csiráit már a legrégibb idők Íróiban szeretik keresni, de 
nagyobbára alig hoznak mást napvilágra, mint azt, hogy ki használt 
bizonyos szókat először, vagy melyik régi írónál található egyik
másik magában álló ötlet, mely némileg emlékeztethetne az illető 
elmélet valamelyik elemére : rendesen inkább csak pliilologus 
curiosumkeresések, mint valóban történet-genetikus, az illető 
elmélet megértésének vagy továbbfejlesztésének szolgálatában álló 
tanulmányok. így Kichter sem lendített valami nagyon a formális 
fokozatok elméletének ügyén, de Herbart vagy Ziller érdemeit 
sem csökkentette, mint félreismerhetlen tendentiája mellett sze
retné, midőn kimutatta, hogy az azoknak fejtegetéseiben található 
bizonyos elemekre vagy phrasisokra emlékeztető szók és ötletek 
már Pestalozzinál, Kantnál, Comeniusnál, stb. vagy plane Sene- 
canál is előfordulnak. Ebben ép oly kevés a tulajdonképi történeti 
tanulság, mint például abban, ha egyes egészen új, hatalmas 
fejlődésü természettudományi elméleteknek csiráit az ókori Lucre
tius híres természetpliilosophiai költeményének egy-két homályos 
értelmű sorában keresik vagy találni vélik.

* Karl Richter «Die Herbart-Ziilerschen formalen Stufen des Unter
richtes. S. 33—85.
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Számomra tehát — még egyszer mondom — Herbarttal, 
illetőleg az ő 1806-ban megjelent ((Allgemeine Pædagogik»-jàval, 
kezdődik a formális fokozatok elméletének története. A mi előtte 
van (kivéve magának Herbartnak egyes régebbi felolvasásaihoz 
készített feljegyzéseit, melyeket későbben Hartenstein adott ki elő
ször), azt minden a história iránt való tiszteletem daczára itt igno- 
rálom, és az ama 1806-iki alapvető munkában letett gondolatok 
ismertetésével kezdem is e dolgozatomat.

П.

A formális fokozatok tanát Herbart az «Allgemeine Pæda- 
gogik» * stb. czímü főmunkájának II. könyvében tárgyalja elő
ször.** E könyv czíme: «Vielseitigkeit des Interesse» vagyis az 
érdeklődés sokoldalúsága. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy Herbart 
a nevelésnek czélját e két főfeladatra bontja : a sokoldalú érdeklő
dés és az erkölcsös jellem szilárdságának teremtésére (Vielseitig
keit des Interesse és Characterstärke der Sittlichkeit). Amannak a 
tulajdonképi oktatás (Unterricht), emennek a szükebb értelem
ben vett nevelés (fegyelmezés =  Zucht) felel meg. Ismeretes dolog 
továbbá, hogy e két feladat Herbartnál igen benső összefüggésben 
van egymással, és ma már szárnyas szóvá lett Herbart mondása, 
mely szerint nem képzelhet nevelést oktatás és oktatást nevelés 
nélkül.

A sokoldalú érdeklődés ép olyan ellentéte az egyoldalúság
nak, mint a mily ellentéte az egészen széthulló, egységnélküli 
szórakozásnak. Ebből kifejti aztán Herbart annak szükségességét, 
hogy annak, kinek hivatása sokoldalúkig érdeklődni, vagyis a nö
vendéknek, mindenekelőtt sokfélébe (hogy mibe, azt itt nem tekint
jük) el kell mélyednie, sokfélét kell tisztán és odaadással felfognia,

* Allgemeine Pædagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet. — 
Johann Friedrich Herbarts sämmtliche Werke, herausgegeben von G. Har
tenstein. X. B.

** A Herbart hagyatékában talált régibb collegiumfüzetekben is van
nak (1. fentebb) már idevonatkozó helyek, melyeket fel fogunk használni. 
E feljegyzéseket Hartenstein adta ki először Herbert kisebb munkáinak 
gyűjteményében. Újból le vannak nyomtatva a «Herb, sämmtl. Werke h. v. 
Hartenstein» XI. kötetében az «Aphorismen zur Pædagogik» czím alatt.
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vagyis lelkének sokfelé kell különválnia és megoszolnia. Hogy 
azonban e sokfelé oszlott lelki tartalom megtartsa egységét, a tu
dat egységét, kell hogy e sokfélébe való elmélyedést (Vertiefung) 
egy összefoglaló megfontolás, a léleknek mintegy magába térése, 
a sokfélül nyert tartalomnak egységes átgondolása (Besinnung) 
kövesse. A sokfélébe való mélyedés szerzi a sokoldalúságot, az 
összefoglaló meggondolás az érdeklődés szükséges egységét. így 
lesz a sokféle elmélyedésből gazdag, de egységes tudat. Az egyik 
elmélyedéshez kell hogy egy másik csatlakozzék, ehhez egy har
madik, s így tovább, vagyis kell hogy elmélyedésről elmélyedésre 
haladjunk, de az elmélyedéseknek nem szabad önkényeseknek 
vagy ellentéteseknek lenniök, mert különben nem füzhetők össze 
egységes meggondolásban. Tehát mindenekelőtt a legnagyobb 
tisztasággal és világossággal el kell mélyedni sokféle egyesbe, 
azután át kell menni az egyik egyesből a másikba, s így össze kell 
társítani, associálni a különböző egyes képzeteket. Csak ezután, 
ha a phantasia végigfutott a különböző összetartozó, hasonló egye
seken, léphet fel az egyesekről reflectáló elmélkedés, mely min
denekelőtt tisztázza az egyes képzetek közti vonatkozásokat és 
minden egyest e vonatkozások szempontjából tekint és így rendet 
teremt az egyes képzetek, az egyesekről szerzett ismeretek sokasá
gában. Egy nagy sokféleségnek az összefoglaló elmélkedés által 
létesített egységét nevezzük épen rendszernek (System). De a rend
szernél még nem állapodliatik meg a meggondolás. Ép oly kevéssé, 
mint az egyesekbe való elmélyedés meg nem nyugodhatott egy egyes
nél, hanem tovább kellett haladnia a hasonlókat és összetartozókat 
felkereső phantasia kezén egyesről-egyesre : ép oly kevéssé nyu- 
godliatik meg az összefoglaló elmélkedés azon vonatkozások rend
szere mellett, melyet közvetlenül nyert az egyes képzetek össze
hasonlításából. E vonatkozásokat, vagyis a belőlük eredő rendszer 
tagjait fel kell használnia új vonatkozások felkeresésére, sőt terem
tésére. A vonatkozásokhoz új egyedeket, új egyedekhez a megálla
pított rendszerből folyó vonatkozásokat kell keresnie, azaz metho- 
dusok után kell néznie, hogy miképen alkalmazhatók a rendszerbe 
foglalt tanulságok új egyedekre vagy miképen nyerhetők belőlük 
új egyedek ismerete nélkül is új vonatkozások.

E szerint tehát a sokféle egyesbe való elmélyedés, úgy 
mint az ezekből folyó egyesítő reflexió is, ketté-ketté ágazik két 
részre : az adottakon nyugalommal való időzés és az újat, rokont
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Kereső tovább haladás egy-egy actusára. Együttvéve van tehát ncgy 
fokozat. Az első, az adott egyedek világos megismerése (Klarheit), 
a második az összetartozó egyedek (melyek persze hasonlóságuk 
mellett különbségeket is fognak felmutatni) felkeresése (Associa
tion). A harmadik ezen megismert egyedek közti vonatkozásoknak 
azokból való abstractiója és rendezése, illetőleg rendszerbe fogla
lása (System) ; az utolsó lépés pedig annak útja és módja felett 
való gondolkodtatás, miképen lehet e vonatkozásokat felhasználni 
egyes adott esetekben, vagy miképen lehet a különböző vonatko
zásokat előállítani, a mi által természetesen a módszeres gondol
kodásra neveljük a gyermeket (Methode).

Véleményem szerint így értendő a II. könyv I. fejezete,* 
mely a milyen fukarszavú és aphorismaszerü, oly fontos és örök
becsű gondolatokat tartalmaz a tudományos methodikára nézve. 
Azt hiszem, hogy Herbart gondolatainak ily értelmezése mellett 
az annyi oldalról kifogásolt terminusok : Klarheit, Association, 
System, Methode, nagyon jól fedik azon fogalmakat, melyeket 
jelölnek, sőt ezen terminusok véleményem szerint olyan p reg 
nánsok és sokat mondók, hogy magukban véve is már mint
egy azon methodikai imperativusokat is tartalmazzák, melyeknek 
teljesítésétől függ a tanítás helyes formális keresztülvitele. A ki 
világosan ismertetve a concret egyedeket, és gazdagon associalva a 
világos egyes képzeteket : az ismeretek kellő systematikus össze
függését nyújtja a növendéknek, és arra képesíti, hogy a systema
tikus tanulságokat tudatos módszerességgel bizonyos önálló szel
lemi teremtésre felhasználja: az biztos lehet róla, hogy formai 
tekintetben tökéletesen megfelelt tanítóhivatásának. Kár volna e 
terminusokat is, melyeknek mindegyike egy valóságos programm a 
tanítás munkájának egy-egy részletére nézve, elejteni és helyettük 
azon elnevezéseket elfogadni, melyeket újabban ajánlottak. Milyen 
halovány és színtelen például a sokat jelentő «association-hoz ké
pest, mely azonnal emlékeztet az associatio idearumra és vele a 
képzelet szabad játékára, a Kein által ajánlott «Verknüpfung», vagy 
a határozott értelmű «Methodus»-hoz képest a Bein-féle «Anwen
dung* vagy a Vogt által javasolt «Function. Az, hogy mi paeda- 
gogusok, ha úgy szabad szólnom, saját mesterségünk nyelvén a 
«methodus» néven par excellence a mi methodusunkat, a tanítás

* Herb. s. Werke h. v. Hartenstein. Bd. X. S. 4G—51.
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methodusát, értjük, nem elegendő ok arra nézve, hogy a pæda- 
gogiai terminológia egészen lemondjon e fontos fogalmat jelölő szó 
általános értelmű használatáról. Waldapfel János.

(Folytatjuk.)

IRODALMI KÉPZÉS A CLASSICA PHILOLOGIAI 
OKTATÁSBAN.*

Kik az emher magasabb szellemi értékét az irodalmi művelt
ségben keresik, kik a szakszerű tudós műveltséget is az általános 
irodalmi műveltségre akarják építeni s ennélfogva a középiskolai 
oktatásnak, a szellemi és erkölcsi nevelésnek súlypontját is az iro
dalmi tanításra s általában oly tantárgyakra kívánják helyezni, 
melyek az embernek az irodalmi műveltséget megadni hivatvák : 
azok a nálunk is viszhangra talált s a humánus műveltséget ve- 
szélylyel fenyegető utilitarius nyilatkozatok után megnyugvással 
és megelégedéssel olvashatták a tél folyamán közoktatási minisz
terünk vezetése alatt tartott egységes középiskolai értekezlet tár
gyalásait. Ez értekezlet egyebekben nem is jutott semmi positiv 
eredményre ; de abban minden tagja egyet értett s vagy egyenes 
kifejezést adott annak az eszmének, vagy az képezte nyilatkozatá
nak alapját, hogy a jövő középiskolája csak a mai gymnasium to
vább fejlesztése vagy is az irodalmi képzésre alapított humánus irá
nyú intézmény lehet. Közoktatási kormányunk tervezete tehát bár
milyen alakot öltsön is, azzal a megnyugtató törekvéssel indult 
meg, hogy nem a gymn. nevelés mai szellemét fogja a hétköznapi 
élet üzleti érdekeinek áldozatul dobni, hanem a középiskola másik 
fajának, a reáliskoláknak egyoldalú képzését akarja a gymn. neve
lési iránynyal öszhangzásba hozni.

Az irodalmi képzés és az iskola szövetsége oly régi, mint maga 
az irodalom és az iskola. Nemcsak gymnasiumaink alakulása és fej
lődése áll kapcsolatban az irodalmi képzés szükségének tudatával, 
hanem már az ó-korban is a római tanuló idejét nagyobbára az

* Felolvastatott a tiszántúli ref. tanáregyesület szatmári közgyűlésén 
1892 jul. 4.
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irodalmi tanulmány foglalta el, sőt a görög iskoláztatás előbaladtával 
szintén Írott müvek magyarázása és taglalása volt a tanítás főmun
kája. Meglehet — mondják — de nem volt meg akkor a XIX. szá
zad természettudományi ismeretköre. Mind igaz. Nem is akarjuk 
mi a korszellemtől elzárni iskoláinkat, sőt ismerve a természettudo
mányi igazságok végtelen fontosságát, szellemmüvelő hatását, ki
váló helyet kívánunk juttatni e tudományágnak úgy a ma, mint a 
jövő középiskolájában. De épen a természettudományi világnézet 
egyoldalúságával szemben,{mely örökösen az érzéki tapasztalat 
körében hordozván az elmét, elnyomja fogékonyságát a lelki és 
erkölcsi tünemények iránt, ennek correctivumául erősen hangsú
lyozzuk az irodalmi képzés uralmát, hogy oly harmonikus művelt
ségre, oly philosophiai világnézetre vezessük ifjúságunkat, a mely
nek birtokában művelt érzekkel és szellemes érdekkel viseltessék 
az ismeretek minden faja iránt. Mert csak az irodalmi képzés ad
hatja meg azt az általános és öszliangzatos műveltséget, a melyre 
tovább építve — mint Greguss mondta korán elhunyt testvéréről — 
ugyanazon ember lehet természettudós, æstheticus és moralpliilo- 
sophus.

A mint a primitív ember is fát dörzsöl össze fával, hogy 
tüzet gerjeszszen, úgy a szellemi világban szintén a szellemekkel 
való tartós érintkezés folytán indulhat meg a gondolkodás proces- 
susa. Az irodalmi stúdiumok, mint a legnagyobb gondolkodók esz
méinek tárháza, legtökéletesebb művelői a leendő gondolkodónak ; 
már pedig a különböző életpályák mindenekelőtt gondolkodó főt 
igényelnek. Ismeretek még magukban nem adnak míveltséget, 
hanem azon szellemi képesség, melylyel ismereteinket fel tudjuk 
dolgozni, vagyis tudunk gondolkozni. Hiszen még a természettu
domány nyújtotta ismeretek is csak az által nyernek értéket, ha 
bizonyos lelki processusokon mennek keresztül. A ki képes felfogni, 
hogyan szűrődik a tapasztalatból elmélet, mint emelkedik a nyers 
tények fölé a törvény, az anyag fölé a gondolat : csak az bír tudo
mányos műveltséggel. Ellenben a ki megszokta, hogy a gondolat 
testét csak- a múzeumokban és laboratóriumban találja föl, az az 
«ignoti nulla Cupido» elvénél fogva nemcsak érzéketlen marad az 
emberiség magasabb törekvései iránt, de nem is képes oly emelke
dett álláspontra jutni, honnan az emberi szellem működését con- 
centrálva áttekinthesse. Ezt a műveltséget csak az irodalmi nevelés 
adja meg.
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De nemcsak a szellemi, hanem az erkölcsi nevelés helyes 
iránya is megköveteli, hogy a középiskolai oktatás súlypontja az 
irodalmi képzésre essék. Sokrates alapelve, hogy minden ismeret 
erénynyé, minden tudás erkölcsiséggé válik — Tràoaç àf>£tàç èjriarfj- 
pa; sívan Es én készséggel elismerem a tudomány erkölcsnemesítő 
hatalmát. De viszont a ki valaha neveléssel foglalkozott, tudni 
fogja, hogy nem minden ismeret egyenlő erkölcsi életirány forrása. 
Az az oktatási rendszer, mely egészen a gyakorlati élet göröngyei
hez köti az emberi lelket, s az erkölcsi élet kérdései iránt közönyö
sen hagyja, nem lehet képes arra sem, hogy a család, haza és em
ber szeretetét bele olthassa az ifjú szivébe, shogy a jog, igazság, sza
badság, vagy bárminemű erkölcsi eszme iránt is lelkesedést gyújt
son növendéke keblében. Az exact és természettudományi oktatás 
nevelhet példás erkölcsű kosmopolitákat, de nem honfiakat, kik a 
nemzet érlüktetését saját szívverésökkel azonosnak tekintsék. Ne
velhet az életnek kitűnő gyakorlati férfiakat; de erkölcsi erőt, 
mely őket arra készítse, hogy fölemelt fővel állhassanak meg a 
létért való küzdelemben akkor is, ha tán az élet bányájában a 
kenyérkereset aranyere előttük megszakad : sem a kétszerkettő, sem 
a természet törvényeinek ismerete nem adhat. Az erkölcsi érzés 
erejét, mely még az üzlet piaczán sem engedi az embert a lelki
ismeretlenségig alásülyedni, — a jellemszilárdságot, mely még a 
legnagyobb veszélyek között is megóvja az embert attól, hogy el
csüggedve az erkölcsi halál karjaiba dobja magát : csak az iro
dalmi képzés, vagyis az a nevelés adhatja meg, mely az ifjú lelket 
a múlt idők nagy jellemeinek mintaképe által irányítja, az emberi
ség erkölcsi és szellemi fejlődésének s örökös küzdelmének szem
léltetése által megedzi.

Az irodalmi müvek ép oly kiaknázhatatlan bányául szolgál
nak az erkölcsi nevelésnek, mint a természettudomány az igazság 
kutatásának. Igaz, hogy az a rendszer, mely a nevelést a Hunya
diak és Zrínyiek, vagy a Horatiusok és Gracchusok hazaszeretetére, 
Aristides igazságérzetére, Sokrates bölcs szerénységére, Eegulus 
becsületérzésére, Bákóczy szabadságszeretetére s a hazafiúi és pol
gári erényeknek az irodalomban megörökített többi mintaképeire 
vezeti vissza : bizonyosan sok tanulni valót hagy fenn a későbbi 
szakférfiúnak, de valódi embert nevel a társadalomnak. Az isme
reteket meg lehet szerezni fejlettebb korban is, de nem a jellemet. 
Az is igaz, hogy az irodalmi képzés egyes tényei sokszor elenyész



nek. Homeros hexameterei elmosódnak az emlékezetből gyakran 
az utolsó szóig, Horatiusnak legmagasztosabb ódáit sem tudjuk 
néhány év múltán idézni; de azért oly eröösszeget hagynak a 
lélekben, mely az exact tudományok egyoldalú hatásával szemben 
kirí az ember beszédéből, kilátszik irataiból, visszatükröződik gon
dolkozásán és kinyomódik egész jellemén.

A mai gymnasiumban az irodalmi képzést a nemzeti iroda
lom mellett Európa szerte kiválóan a classica philologiai oktatás 
képviseli. És épen ezen domináló helyzetének a következménye, 
hogy ha a mai gymnasium a szellemi és erkölcsi nevelés érdeké
ben támasztott követeléseknek általánosságban meg nem felel, a 
kifogás rendesen a classica philologiai oktatás számlájára esik. Én 
nem mondom, hogy e disciplina mai kezelésében elég hiba nincs, 
sőt épen egyik igen nagy fogyatkozásával akarok ez úttal foglal
kozni; de azt nem mulaszthatom el kijelenteni, hogy a classica 
philologiai tanításra szórt vádakban a valóság mellett nem kis 
mérvű túlzás és a korszellemtől megvesztegetett egyoldalúság is 
nyilatkozik. Készemről ki merem mondani, hogy a mióta gymna- 
siumainkban a latin beszéd használata megszűnt, tehát a mióta a 
latin nyelvnek teljes elsajátításáról le kellett mondani, latin nyelvi 
tanításunk sohasem állott magasabb fokon, mint ma; a görög 
nyelvi tanítás pedig — tisztelet a múltak emlékének — de hazánk
ban aligha állott valamikor csak azon a fokon is, a melyen ma 
van. Egyes iskolák e tekintetben lehetnek kivételek, de az általá
nos benyomást, a köztapasztalatot ily értelemben konstatálta az 
érettségi vizsgálatokon működő kormánybiztosok legközelebbi 
értekezlete is.

Van hiba kétségtelenül. És én ezek között egyik elsőrendű 
mulasztásnak tekintem azt, hogy a gymnasiumi felsőbb osztályok
ban a classic, piai. tanítás nem áll teljesen az irodalmi képzés 
szolgálatában. Ma már nem czélja a gymnasiumnak sem a latin, 
sem a görög nyelv szóban vagy írásban való használatára meg
tanítani a növendéket, hanem igenis feladata, hogy a classicus 
irók műveiben levő gondolattartalom és műalak megismertetésével 
és elsajátításával az ifjúság szellemi és erkölcsi képzését előmoz
dítsuk. Es mai tanításunk épen ebben tesz legkevesebbet. Ma sok 
tanár keze alatt még a VIII-ik osztályban is elvész a classicus mű 
gondolattartalma és műalakja; ösmeretleniil marad az író gondo
latmenete, logicájaéspsychologiája; érintetlenül esik el a mű szer
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kezete, æsthetikai vagy rhetorikai sajátságai. Nyelvet tanítunk a 
felsőbb osztályban is inkább, mintsem irodalmat ; grammatikailag 
bonczolgatjuk minduntalan az írót, a nélkül, hogy sokan a psycho- 
logiai és æsthetikai elemzésre legkevésbbé is gondolnának ; pedig 
épen ebben rejlenék az irodalom szellemi és ethikaí képző hatása 
s ebben sarkallanék magának a class, phil. tanításnak is legfőbb 
jogosultsága.

Nem szeretnék eme vádaskodással félreértésekre okot szol
gáltatni, s egyáltalán nem akarnám, hogy kifogásaimat esetleg a 
saját fejemre is ráolvassák. Nem a grammatikának, hanem a 
grammatikai exegesis túltengésének vagyok én ellene. Napjainkban 
nagyon is divattá vált a class, phil. oktatás terén minden bajt a 
grammatika nyakába hárítani, s vannak pædagogiai túlzók, a kik 
minden grammatikát ki szeretnének az iskolából küszöbölni s a 
classikus nyelveket is csak olyan kávéházi kellnermethodussal 
óhajtanák tanittatni. De hát az ily könnyű vérű s a phrasisok 
füstjével dolgozó pædagogusok ellen nincs mit védekezni. A gram
matikának ép úgy meg van a maga iskolai fontossága és kiváló 
didacticai jelentősége, mint akármely középiskolai tanulmánynak, 
csakhogy a maga helyén, a grammatikai cursuson. Ám használjuk 
fel a tudományos módszer, az összehasonlító nyelvészet minden 
értékesíthető vívmányát a grammatika tanításánál a növendékek 
értelmi fejlesztésére ; de ne foglaljuk el vele az irodalmi cursus 
tanóráit s ne tegyük irodalmi tanításunkat örökösen a puszta 
grammatikai szabályok ismétlésének taposó malmává. Avagy nem 
komikus dolog-e, mikor még a VIII-ik osztály tanóráin, vagy 
plane az érettségi vizsgálaton is declináltatunk s ebbeli jártasságá
ból ítéljük meg a tanulónak latin irodalmi képzettségét.

Van rá eset, nem mondom, midőn a tanár még a felső osz
tálybeli tanuló erejét is a grammatika próbakövével kénytelen meg
mérni. De ebből rendszert csinálni, vagy egynéhány kétes existen- 
tia kedvéért az összes növendékek irodalmi képzését koczkáztatni 
nem szabad. Leghelyesebb álláspont e tekintetben az, a mit az 
osztrák közokt. miniszternek múlt őszszel kiadott nagy jelentőségű 
rendelete elfoglal. A classica philologiai felső fokú tanításnak — 
úgy mond — «az olvasottak pontos nyelvi megértésén kell alapul
nia; de a gondolattartalom elsajátításához, a műalkat felfogásához 
kell vezetnie. Oly nemű olvasás, mely a megkívánt pontosságot 
grammatikai és lexicalis dolgokban elhanyagolja, kárára volna a
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gondolkodás ama szigorának és lelkiismeretességének, melyre min
den oktatásnak nevelnie kell.»

A classicus irodalom műremekeinek örök becsét gondolat- 
tartalmuk és müalakjok adja meg, A modern dráma megteremtője 
ugyan Shakespeare, de azért az æsthetikusok a tiszta tragikumot So- 
plioklesben tanulmányozzák ; az Iliás jobban megismerteti az epikai 
előadás módját és az eposz jellemét, mint «Zalán futása» vagy 
«Buda halála;» Ciceróban jobban kidomborodnak a szónoki be
széd formái, mint Kossuthnál ; Xenophon és Plató dialógusai egy
szerűbbek, mint korunk bölcsészeti művei, Thukydides és Tacitus 
a történelem nagy tanúságait plasticussabban szemléltetik, mint 
korunk historikusai. Más szóval : a klassikus irodalom remekeit 
ma is az irodalmi műfajok kánonjainak tekintjük. De ha mind 
ebből semmit sem érzékeltetünk tanítványainkkal, ba a költői 
művek olvasását poétikai elemzéssel nom kísérjük, ha a historiku
sokat történelmi, a szónoki müveket rhetorikai, a bölcsészeti érte
kezéseket logikai világításba nem helyezzük : akkor « hiába való a 
mi prédikálásunk ».

Érzik ezt Európa szerte s azért sürgeti úgy a tavaly meg
jelent porosz tanterv, mint az osztrák közoktatási miniszternek 
imént említett rendelete az irodalmi képzés előtérbe helyezését. 
Nálunk a görögpótló tanfolyamot, illetőleg a görög íróknak magyar 
nyelven való olvastatását egyenesen az az intentio hozta létre, 
hogy ba magát a nyelvtanítást elejtik is, legalább a mi ez iro
dalomban legbecsesebb, a gondolattartalmat felhasználják az 
irodalmi izlés fejlesztésére. Az a gondolat volt az irányadó, hogy 
ez írókat magyarul olvasva, a növendékek jobban belemélyedhet
nek eszmekörükbe, jobban felfoghatják világnézetüket, s így több 
irodalmi nyereséget meríthetnek olvasásukból. Elérik-e vele a czélt, 
nem tudom. De hogy e czél megvalósítása sokkal reálisabb alapon 
történhetik a class, phil. oktatás körében, s hogy azt itt e téren 
kell megvalósítanunk, az bizonyos ; különben a felületes gondol
kozás ma holnap latinpótló tanfolyammal is boldogítani fogja 
iskoláinkat.

Igaz, hogy e téren észlelhető fogyatkozások oly fontos ténye
zőktől függenek, a melyeket egyhamar nem igen fogunk elhárít
hatni, de hatásukat ellensúlyozhatjuk a tanítói törekvéssel. Bésze 
van e dologban először magának iskolai tanrendszerünknek is. 
Ma a latin irodalmi tanítás sikerének legfőbb kritériumát az érett
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ségi írásbeli dolgozat képezi. E dolgozat pedig, tudjuk, magyar 
fogalmazványnak, többnyire egyszerű olvasókönyvi gyakorlatoknak 
latinra való fordításában áll. És lia ezt a feladatot az ifjú sikerrel 
meg nem oldja, ha a nyelv írásban való kezelésénél a kellő gyakor
lottság hiányában talán még grammatikai szarvas hibákat is követ 
el, akkor ösmerheti ő az Aeneis költői szépségeit, jártas lehet Cicero 
egyik-másik szónoki beszédének rhetorikai elemzésében, avagy 
könyv nélkül tudhatja Horatius szebb ódáit : alkalmat sem adunk 
neki latin irodalmi képzettségének kimutatására, oda sem bocsát
juk a szóbeli érettségi vizsgálatra.

Ha egy érettségi vizsgálaton alacsony fokon állanak a latin 
írásbeli dolgozatok, a bírálatra hivatottak kimondják a lesújtó íté
letet, hogy az illető tanintézetben rossz lábon áll a latin tanítás ; 
a nélkül, hogy a növendékek latin irodalmi képzettségét mérle
gelnék. Olyan alapon kell tehát Ítéletet mondaniok, a mely a kor
viszonyokhoz képest ma már nem lehet egyenes és főczélja latin 
tanításunknak. A tanár pedig a tanrendszer követelményei előtt 
kénytelen lévén meghajolni, vagy teljesen elhanyagolja az irodalmi 
képzés eszközeit s a classicus írókat csupán a grammatikai szabályok 
példatárának és phraseologiai gyűjteménynek tekinti, hogy ezekkel 
tanítványainak fordítási ügyességét gyarapítsa ; vagy ha jobb pæda- 
gogiai érzéke megóvja e lelketlen eljárástól és az irodalmi olvas
mányokat tőle telhetőleg igyekszik tanítványai gondolat és érzelem
világának gazdagítására felhasználni : a tanulók stilisztikai készsé
gének ébrentartása és növelése még akkor is annyi időt von 
el az irodalmi képzéstől, hogy ez a tanár jóravaló igyekezete 
mellett is fogyatékos marad.

Le kell tehát szállítani a magyarról latinra való fordítás 
jelentőségét, s mivel e dolgozatok csak a nyelvtani szabályok be
gyakorlására szolgálhatnak eszközökül, ennek pedig az irodalmi 
tanítás fokán semmi helye sincs : a felső osztályokban, valamint 
az érettségi vizsgálaton magoknak a classicus íróknak kell az Írás
beli dolgozatok anyagául szolgálniok, hogy a tanítás minden irá
nya ez írók tanulmányozására legyen fordítva, s hogy a tanár 
összes iskolai munkásságát az irodalmi képzésre irányíthassa, a 
tanuló pedig írásban úgy, mint szóban irodalmi képzettségéről 
adhasson számot. Es hogy ez nem leszállítása, sőt inkább emelése 
volna latin tanításunknak, azt talán nem igen kell bizonyítgatnom. 
Hiszen egy — a tanuló előtt nem tárgyalt — Liviusi, Cicerói, vagy
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ïacitusi fejezetnek, vagy épen egy költeménynek magyarra for
dítása jobban megpróbálja a növendékek erejét s biztosabb alapot 
nyújt még nyelv-ismeretök megítélésére is, mint egy könnyű ma
gyar szövegnek a szótár segítségével latinul való gyarló kifejezése. 
E mellett, ha majd növendékeink latin nyelvi képzettségét nem ily 
férczelményekből, hanem irodalmi tájékozottságukból kell meg
ítélnünk, s ha liozzájok a gymnasiumi pálya végén a nyelvalakok 
hajszolása helyett ily nemű kérdéseket intézhetünk : melyek Hora- 
tiusnak bölcselmi vagy hazafias ódái? fordítsd le közülök ezt vagy 
azt ; melyek az Aeneis plasticusabb leírásai vagy hasonlatai ? for
dítsd közülök ezt vagy azt — akkor fog philologiai oktatásunk egé
szen az irodalmi képzés szolgálatában állani.

De a mai fogyatkozásokban nem csekély része van tanárkép
zésünknek is ; sőt ha philologusaink a classicus írók aestbeticai 
oldala iránt kevés érzéket tanúsítanak, azt legnagyobb részben az 
egyetem számlájára kell Írnunk. A ki egyetemeink class, phil. elő
adásait a közel múltban figyelemmel kisérte, vagy épen személyes 
tapasztalatból ismerte, az tudhatja, hogy ott tanárjelöltjeink idáig 
sok mindenről értesülhettek, de épen a gymnasiumban tanítandó 
classicusok gondolattartalmáról és mtialakjáról hallottak legkeve
sebbet. Bőségesen foglalkoztak kétes értékű coniecturák és legföl- 
lebb irodalomtörténeti jelentőségű írók fejtegetésével ; ha pedig 
első rangú classicusokra került a sor, a philologia teljes kritikai 
apparátusával tárgyalták előttük az íróra vonatkozó adatokat, a 
codexektől és scliolionoktól a legújabb kiadásokig végig menve 
gyakorolták a szövegkritikát ; úgy, bogy a semester sokszor eltelt 
a nélkül, hogy az író olvasásába bele kezdhettek volna; vagy ha a 
szöveg bonczolgatása is napi rendre került, belefogózkodtak Tacitus- 
nak majd minden szavába, megismertették őket a commentatorok 
minden irányú felfogásával, s jó szerencse, ha ily módon egy pár 
caputon keresztül hatoltak, miközben a tanárjelölt megismerkedhe
tett a tárgyalt Íróra vonatkozó philologiai irodalom rengeteg czím- 
soroza tával, de nem magával a classicus íróval, nem az író gondolat- 
világával és æthetikai sajátságaival. Oly collegiumokat pedig, mint 
pld. Homeros világnézete, vagy Vergilius æsthetikai fejtegetése, 
azt hiszem egy tanárjelölt sem sorozhat élményei közé. Sőt akár- 
hányan bevégezhették egyetemi tanulmányaikat a nélkül, hogy 
csak arról is kellő tájékozást nyertek volna, hogy melyek azon 
kiváló és jellemző részek akár tárgyi, akár æsthetikai tekintetben,
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a melyeket az egyes Írókból a középiskolában tárgyalniok kell. Az 
írók középiskolai tárgyalási módját pedig nem is várhatjuk a tudo
mányegyetemtől, e tekintetben legfőlebb a gyakorló iskolára és a 
tanterv utasításaira vannak utalva tanárjelölteink.

Ily körülmények közt az önképzés nehéz és hosszú éveit kell 
átküzdenie az ifjú tanárnak, míg a próbálgatások során eljuthat a 
helyes útra. És itt megint egy nagy baj van, a mely az irodalmi 
képzésnek a class, phil. oktatás körében uralomra jutását sok te
kintetben megnehezíti. Nincs megfelelő iskolai philologiai irodal
munk. A classicus íróknak sem oly commentait kiadásai, sem oly 
iskolai praeparatioi nincsenek, melyekben az író aesthetikai és 
psycitológiai elemzésére, poétikai, vagy rhetorikai megvilágítására 
kellő figyelem volna fordítva. A nagyobb szabású külföldi kiadá
sok, — minők pld. egy Faesi, La Boche, Ameis Homerosa, Mit
scherlich, Orelli, Nauck Horatiusa, Heyne, Vorbiger, Benoist Ver- 
giliusa stb. — sok értékes megjegyzést nyújtanak ugyan e tekintet
ben is, a mennyiben ízekre szedik a gondolattartalmat, megma
gyarázzák az iró legburkoltabb vonatkozásait, sőt összeállítják a 
classicus irodalom megfelelő parallel helyeit, de mivel ezen kívül 
temérdek más irányú jegyzettel is kisérik a szöveget, a magyará
zatok sok oldalú tömegében a kezdő tanár ritkán leli meg az 
Ariadne-fonalat, mely őt az iró esthetikai tárgyalására vezesse. Az 
iskolai kiadások vagy külön kiadott præparatiok pedig bővölköd- 
nek a syntaktikai, régiségtani, történelmi és egyéb tárgyi magyará
zatokban ; de az író æsthetikai oldaláról vagy teljesen hallgatnak, 
vagy ha némelyikek oly dolgokat mint az irodalmi mű alapesz
méje, szerkezete, gondolatmenete, metrikája néha-néha megvilágít 
is, általában édes-kevés segítséget nyújtanak a tanítás emez irá
nyának előmozdítására. Részemről legalább olyan iskolai kiadást 
sem igen ömerek mást, mint a németeknél Brosin Yergiliusa, a ki 
lépten-nyomon Schiller, Göthe és más nagy költőik synonym 
kifejezéseire figyelmezteti a tanulót, a mely eljárásban az æstheti
kai képzésnek igen finom vonása rejlik. Nálunk pedig csupán 
egyetlen classicus kiadást tudok, a mely magyarázó jegyzeteiben 
egészen a költői mű poétikai oldalára fekteti a fősúlyt és így tel
jesen az aesthetikai nevelést tartja szem előtt, a mint ezt az 
illető munkáról más helyen volt alkalmam kimutatni. Ez a Csen- 
geri Antigonéja, a mely azonban fennálló tantervűnk értelmében 
csaknem teljesen kívül esik a gymn. oktatás határain.



De lia egyenesen iskolai czélra szánt müveknek hiányában 
vagyunk is, ott az irodalom széles mezeje gazdag monographiáival, 
irodalomtörténeti munkáival, a melyekben a tanulni vágyó tanár 
okulásának bőséges forrásaira találhat. Úgy, hogy az említett sú
lyos körülmények és nehézségek mellett is megvan az út-mód, a 
mely szerint helyes belátással és komoly akarattal vonzóvá és a 
tanulóra nézve élvezetessé tehetjük philologiai tanításunkat. Mert 
hogy az oktatásnak ez a módja mennyivel jobban felkölti még a 
növendékek érdekeltségét is, mint a puszta fordítás és grammati
kai elemzés, ezt még a gyöngébb tanulónál is eléggé tapasztal
hatjuk, a kinek figyelmét jobban leköti a gondolat és az irodalmi 
tanulság, mint a nyelv alaki törvényei. Készemről legalább akár
hányszor észleltem, hogy a mely tanítványom Homeros egyik- 
másik helyét csak kiizködve fordította le, a kifejezés alakja pedig 
egészen ködben úszott előtte, az illető helyhez fűzött æsthetikai 
megjegyzéseket szabatosan adta elő, s így a tanítás e tekintetben 
gyümölcsözővé lön rá nézve.

Az eljárás módját, a mely szerint irodalmilag képzővé tehet
jük class, phil. oktatásunkat, eléggé jelzik az állami tanterv utasí
tásai ; de a szemléltetés végett hadd vonjak le belőlük nehány ve
zérelvet.

Ha valamely író olvastatásába akarunk fogni, mindenek előtt 
meg kell ismertetnünk röviden az író életét, irodalmi működését, 
és azon korviszonyokat politikai vagy társadalmi, főként pedig 
irodalomtörténeti szempontból, a mely korban az olvasandó mű 
létrejött. Meg kell világítani a munka alapeszméjét, szerkezetét, s 
ha költői művel van dolgunk, metrikáját és verselési technikáját. 
Hogy ezekből mennyit vegyünk bevezetésül, azt gyakran a tárgya
landó mű természete határozza meg. Homeros olvasása előtt pl. 
teljesen elég, ha a rhapsod-költészet megismertetése és a trójai 
mondakör összefoglalása után beillesztjük az eposz tárgyát e mon
dakörbe ; mert a hagyomány Homerosáról, az eposzok eredetéről 
és történetéről, az u. n. Homerosi kérdésről helyes beosztással csak 
a homerosi tanulmány végén kell szólanunk.

Homeros olvasásába kezdve, előttünk áll a mű proœmiuma 
az expositióval és invocatioval együtt ; figyelmeztetni kell fontos
ságukra és a belőlök levont epikai műszabályra, mely szerint a 
homerosi bevezetés formája általánossá lön az eposzköltészetben. 
Azonnal következik az istenek beavatkozása. E dolgot meg kell
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•világítanunk a görög világnézet alapján, föl kell fejtenünk, hogy 
az isteneknek az eposzokban való szereplése mennyire megegye
zik az eposzok korának világnézetével.

A tárgy megismerése után mindjárt előadhatjuk az egész, 
eposz meséjét és megvilágíthatjuk szerkezetét. Aztán fordításra föl
vesszük a legjellemzőbb részeket és pedig minél többet. Az irodalmi 
tanítás alapját ugyan is épen az képezi, ha minél jobban igyek
szünk belemélyedni az író eszmekörébe, a lehető legtöbbet és pedig 
oly részeket olvastatunk, a melyek a legjellemzőbb színben tünte
tik fel a tárgyalt mű sajátságait. Vannak részek, a melyeknek pl. 
Homeros olvasásából soha sem szabad elmaradniok, minők az 
Odysseiában : Nausikaa episodja, Odysseus elbeszélése a Phaia- 
koknál, az Eumaios kunyhójában lefolyt jelenet, vagy az Iliasban 
Hektomak feleségével és gyermekével való jelenete, Achilles pai- 
zsának leírása és Achilles harcza.

A fordítás közben lépten-nyomon figyelmeztetjük a tanulót az 
epikai előadás naiv jellemére, a stereotyp jelzőkre, a plastikus leírá
sokra és az epikus hasonlatok természetére. Egy-egy jelenet végén 
visszatekintünk az esemény főbb mozzanataira, fölfejtjük a cselek- 
vény motívumait, fölemezzük a szereplő személyek beszédeiben nyi
latkozó psychologiai momentumokat, s megvilágítjuk érzelmeiket s 
gondolataikat. A fordítás végeztével pedig összegezzük a hatásokat 
összeállítjuk a homerosi jelzőket s az epikai műnyelv fő sajátságait, 
construáljuk a megismert személyek jellemét, s végül szólunk rövi
den ez eposzoknak úgy a nemzeti, mint a világirodalomban való 
hatásáról és jelentőségéről is.

Hasonló szellemben tárgyaljuk a többi költőket is. Kétféle 
elemzésnek kell kisérni folyvást fordításunkat. Egyfelől elemezzük, 
lélektani és logikai vonatkozásaiban bonczoljuk a gondolatot, a 
tartalmat, másfelől æsthetikai elemzéssel kisérjük a kifejezés for
máját, a műalakot. Mint a grammatikai cursuson vadásztuk az olvas
mányban az acc. c. infinitivot, abl. absolutust, és a többi syntak- 
tikai viszonyokat, úgy keressük itt fel a figurákat, trópusokat és a 
költői előadás egyéb sajátságait. A különbség az, hogy amott az 
írónak öntudatlanul alkalmazott, úgy szólván a nyelv irodalmi 
kezelésével akaratlanul kifejlődött sajátságait kutatjuk, emitt pedig 
oly dolgokra fordítjuk a figyelmet, a melyeket az író czélzatosan s 
gyakran a legnagyobb műgonddal alkalmazott, hogy velők irálya 
szépségét, előadása költőiségét emelje. Tehát amott a nyelvnek



az írótól gyakran független törvényeit, itt az író egyenes intentióit 
világítjuk meg.

E mellett ne szalaszszunk el egyetlen alkalmat sem, a mely- 
lyel tanítványaink æsthetikai belátását és irodalmi látókörét nö
velhetjük. Ha pl. az Aeneis olvastatásába kezdünk, az «arma vi- 
rumque cano» homerosi expositionál ne mulaszszuk el fölemlíteni 
az «lile ego qui quondam» kezdő sorok kérdését; sőt fordíttassuk 
is le, hozzá téve, hogy nálunk épen legnagyobb epicusaink szilár
dul hittek ez elvetett kezdő sorok eredetiségében, idézzük a Zri- 
nyiasz bevezetését : «En az ki azelőtt ifiu elmével» stb., a mely 
procemium egyenesen a kérdéses vergiliusi sorok hatása alatt kelet
kezett, hozzuk fel Arany János ítéletét, ki szintén lehetetlennek 
tartotta, hogy a latin költő egyszerre «teli szájjal» kezdjen eposzába.

Vagy, ha ugyancsak az Aeneis I. énekében a vihar nagyszerű 
leírását tárgyalva, olvassa tanítványunk, hogy Neptunus падц fel
háborodással — graviter commotus — veszi észre a vihar tombo- 
lását, s utána nyomban az jön, hogy fölemeli szelíd arcadatát — 
placidum caput — a habok felett: ne hagyjukelsiklani a figyelmet 
ez ellentétes szavakon, világítsuk meg az antik szobrászatnak, egy 
Belvederi Apollónak vonásaiból, hogy t. i. a fenséges nyugalmat a 
belső felindulás sem zavarja meg az isten arczulatán, a mint ez az 
antik szobrokon is látható ; a classicus művészetnek eme jellem
vonásáról idézzükWinkelmannak ösmeretes hasonlatát: «Miként a 
tenger mélysége örökké nyugodtan marad, bármennyire dühöng is 
a felszín : ép úgy a görög szobrok kifejezése minden szenvedély 
mellett is nagy és nyugodt lélekre mutat. » Ez aránytalanul csekély 
eszközzel szerfölött emeljük növendékeink látókörét. Hasonlóképen, 
ha a II. ének hires Laokoon-jelenetét fordítjuk, ne mulaszszuk el a 
helyzetet megvilágítani a rhodosi szobrászati iskola Laokoon-cso- 
portozatának bemutatásával, sőt figyelmeztessük tanítványainkat 
Lessing Laokoonjára is, sarkaljuk őket e becses æsthetikai mű 
elolvasására s így magán olvasmányaikat is hozzuk összeköttetésbe 
az iskolai czéllal.

A mennyire továbbá saját irodalmi tájékozottságunk engedi, 
az olvasmány egyes helyeit állítsuk szembe a saját nemzeti irodal
munkból vett parallel idézetekkel, a mint erre a Philologiai köz
löny lapjain egyesek már több dicséretes példát hordtak fel. Ez 
által szemléltetjük egyfelől az eszméknek és költői képeknek 
a világirodalomban való vándorlását, másfelől megvilágítjuk a
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classicus irodalomnak saját nemzeti irodalmunkra gyakorolt hatá
sát. Pedig ez utóbbira különös gondot kell fordítanunk. Homeros 
hasonlataival állítsuk szembe Arany epikai hasonlatait ; Hektornak 
kis fiával Astyanaxszal való enyelgését fordítva, olvassuk rá Buda 
halálából annak szakasztott mását, Etelének gyermekével, Aladár
ral űzött játékát ; Horatius ódáinál Berzsenyire utalni, a Pisóklioz 
írt nagyszabású epistolában Kazinczyra refiectálni számos kedvező 
alkalom kínálkozik, a melyeket m ár csak nemzeti irodalmunk he
lyes megvilágítása érdekében sem szabad mellőznünk. Sőt ha 
egy-egy író olvasása után megismertetjük nehány szóval nemzeti 
irodalmunkban eszközölt műfordításait, ha megemlítjük pl. a 
Kölcsey Ilias-pörét : bizony nem végezünk fölösleges munkát s 
nem vész kárba fáradozásunk.

De nem fűzöm tovább e köztudomású dolgok felsorolását. 
Különben is a világért sem utasításokat adni, csak az irodalmi 
képzés fontosságát kiemelni s tanításunk irányelveit nehány vonás
sal kívántam megjelölni. Mások a kivitel módozatait jobban tud
hatják, mint én, de szükségét^senki jobban nem érezheti. Látjuk a 
kor pædagogiai irányzatát, ösmerjük a classica philologiai okta
tásra szórt támadásokat, e támadásokra minden vitairatnál alkal
masabb feleletet adunk, ha tanításunk sikerét az irodalmi képzés 
eszközlésével igyekezünk emelni.

Debreczen. Dóczi I mre.

EGYETEMSZEBVEZÉS ÉS FELSŐ OKTATÁS 
FBAN CZIAORSZÁGBAN. *

I.

Köztudomású dolog, hogy a mai összes egyetemek ősanyja a 
bolognai jogi főiskola mellett a párisi egyetem volt. Ez volt az 
egész középkorban a tudományok fő világító tornya, és a többi 
egyetemek mintája. És mégis sajátszerü játéka a sorsnak, hogy ma

* Székfoglalóul felolvastatott a P æ d a g o g i a i  T á r s a s á g n a k  f. év szept. 
24-ikén tartott havi ülésén.

L .  L i a r d ,  L ’enseignement supérieur en France, t. I. Paris 1888. —  
Universités et Facultés, Paris 1890. H .  T a i n e ,  Le reconstruction île la France 
(Kevue des D eux Mondes 1892. május és jun.). —  J .  I z o u le t ,  L ’âme fran
çaise et les Universités nouvelles, Paris 1892. — M a x  L e c le rc , Le Eôle So-
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minden valamire való nemzetnek meg van a maga egyeteme ; az 
ó- és új világ minden számottevő országában, a föld minden zugá
ban, még Japánban is találunk egyetemet, csak épen Franczia- 
országban nem, pedig annak kebelében virágzott a stúdium gene
rálók és universitások ősanyja.

Ezelőtt száz évvel 1789-ben, a nagy forradalom előestéjén 
még huszonkét egyetemök volt a francziáknak, még pedig úgy, 
hogy a párisi artium fakultáson, legalább névleg a középkori négy 
nemzet (franczia, picard, normand és német) tagjai külön kollé
giumokban laktak, s e kollégiumok egyike volt a Sorbonne. Azon
ban az erkölcsi testületek is úgy vannak, mint a szerves testek : ha 
életerejük elfogy, összeomlanak. Francziaországban a múlt század 
végén, a theologia : a régi egyetemeknek ez az erőssége, már nem 
lelkesítette többé az egyetemeket ; a Descartes és Newton szelleme 
pedig még nem hatolt volt beléjök : s így nem is volt erőforrás, 
melyből merítve, vérök felfrissüljön, s szellemük megújhodjék ; 
tehát okvetetlenül le kellett hanyatlaniok.

Életök, erejök fogytán az alkotmányozó gyűlés megtámadta 
kiváltságaikat, függetlenségöket és javaikat ; csupán csak nevöket 
hagyta meg, mert Talleyrand, e gyűlés közoktatásügyi tervezője : 
csak egy felsőrendű tudományos intézetet engedett meg : az Insti
tut National-t, ezt az óriási kiadású tudományos intézetet Páris- 
ban, hadd legyen az középkori nagy elődjének — a párisi egyetem
nek — méltó utóda : a tanulmányok és a kutatás egyetlen tűzhelye, 
mely családi körré egyesítvén a magasabb rendű tehetségeket és 
egy központba gyűjtve az összes laboratóriumokat, könyvtárakat, 
természetrajzi, művészeti és történelmi gyűjteményeket : alkosson 
így imponáló egészet, s vigye előbbre mindennap a tudományt és 
irodalmat, a közgazdaságot és a művészeteket. Az Institut, mint 
tudományos akadémiák testületé, létre is jött ; azonban Talleyrand 
és Condorcet közoktatásügyi tervei, mint a forradalom legtöbb 
tervezete, papiroson maradtak, s az eredmény az lett, hogy a vihar

ciale des Universités, Paris 1892. — L’enseignement supérieur en France, 
Paris 1892. — Oct. U r e a  n i .  Éducation et Instruction (Enseignement supé
rieur) Paris 1887. — M ic h e l  B r e 'a l , Quelques mots sur l ’instrucion publique, 
Paris. A1. B e r n i t ,  Questions d’Enseignement, Paris 1880. — Discussion du 
projet de loi sur la Constitution des Universités (Revue de l ’Enseignement 
secondaire et de Pens, supérieur) 1892. — Revue internationale de l ’Ensei
gnement, Paris 1892. évf.
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a kiváltságos testületekkel együtt a régi egyetemeket is elsö
pörte.

Nem lehet biztosan megmondani az időpontot, hogy mikor 
szűntek meg franczia földön a régi egyetemek ; de azt bátran állít
hatni, hogy könnyű volt az életből kimulniok, mert senki sem 
védelmezte, senki sem sajnálta, sőt összeomlásukat mindenki ter
mészetesnek találta, mihelyt a IV. év B-dik brumairején hozott tör
vény megalkotá a felső oktatás szakiskoláit : a csillagászat, mathe- 
sis, orvostan, természetrajz, közegészségügy stb. szakiskoláit, me
lyek később a császári egyetem keretében «fakultás» nevet kaptak.

Ma a francziáknak nincs oly tudomány-egyetemök, mint a 
miénk, hanem vannak Párisban a felső oktatásnak kiváló szak
intézetei, a vidéken egy sereg irodalmi, bölcseleti, jogi, természet- 
tudományi és orvosi fakultás (Fac. des lettres, de droit, des scien
ces et de médecine) ; de egyetemmé való szerves kapcsolat nélkül. 
Használják ugyan néha-néha a párisi egyetem és lyoni egyetem 
elnevezést is, de helytelenül. Hisz ezelőtt egy pár évvel történt, 
hogy megszólított valaki Párisban egy felső tanfolyamot látogató 
svájczi ifjút, «hogy miért nem ment inkább a tőle egy ugrásra eső 
Lyonba?» — Lyonba, — feleié az ifjú, -—■ hisz ott csak fakultások 
vannak.

Lyonban nincsen egyetem. Lyonban is csak fakultások van
nak ; bár fényesen berendezett fakultások, a hol száztíz tanár tanít 
mintegy ezerhatszáz ifjút.

De ugyanazt mondhatni Parisról is. Ott sincs voltaképen
egyetem, hanem van Collège de France, van Faculté des Lettres,
Ecole des Hautes Etudes, Ecole Normale, Ecole des langues őrien- /
tales, Ecole des Chartes, sőt a Sorbonne sem egyéb, mint a böl
cselet- és természettudományok fakultása. Megbámuljuk ugyan az 
újkori sorbonneistákat, mint a tudomány nagy mestereit, — a 
Boyer-Collardokat, a Cousinokat, a Guizot-kat, a Jussieuket, a 
Dumas-kat és Pasteuröket ; de azért a Sorbonne mégis csak fakul
tás számba megy.

Valóban Francziaország nem az egyetemek, hanem a szak
iskolák, a fakultások hazája, hol a forradalom megszüntette egye
temek helyén a szakiskolák kezdettek működni.

Valósággal úgy tetszik, mintha elfelejtette volna Franczia- 
ország, hogy az egyetemek az államok és nemzetek fenmaradásá- 
nak elsőrendű erőssége. Hiszen köztudomású dolog, hogy az



E G Y E T E M S Z E R V E Z É S  É S  F E L S Ő  OK TA TÁ S F R A N C Z IA O R SZ Á G B A N . 4 7  1

egyetem egy országban mindig a közszellem iskolája, mert az látja 
el az ifjú nemzedékeket a világnézetnek oly elemeivel, melyek 
szerint egy szellemben ítélik meg a dolgokat, egy mérték szerint 
becsük az emberek erkölcseit és szokásait. Az egyetemek a közös 
szellem, közös ízlés, közös felfogás forrásai és dajkáiéi. Az egyete
mek, mondhatni a nemzeti lélek formálói, mert belőlük ered és 
terjed szét az eszmék világossága, s hatol be — mintegy ismeret
len átszürődés utján — a társadalom alsóbb rétegeibe. Mint a hogy 
bolygó rendszerünk központja : a nap kifogyhatatlan forrása annak 
a titokzatos erélynek, melyből a bolygók fényt, meleget, erőt és 
életet nyernek, s cserébe semmit vissza nem követel ; s mint a 
hogy a forrás minduntalan kibocsátja víztömegét, s ismét megtelik 
a harmat és eső által : olyan önzetlen szolgálatot tesz a tudomány- 
egyetem is egy országnak, egy nemzetnek.

Az egyetem az ifjú nemzedék elméjébe közös eszményt állít, 
áthatja azt az egyforma gondolkodás és együttérzés szellemével, 
hogy később is, mint a társadalom különböző osztályainak tagjai, 
érezzék, hogy egymással solidarisok ; hogy egy élő test tagjai, egy 
egységes lélek atomjai. Mikor a német egyetemek megtermették a 
polit, egység tekintetében együttérző és egyet gondoló ifjú Német
országot, csak egy lépés kellett rá : egy államférfiúi aktus, hogy 
megvalósuljon a politikailag egységes német állam (birodalom).

Másként fogta fel, s merőben mássá is tette az egyetem hiva
tását Napoleon, e század elején, a franczia oktatásügy újjászervezője. 
Az ő conceptiója szerint keletkezett Université felfalta az univer- 
sitasokat, a stúdium generalekat, egy szóval, a nemzeti hivatást 
betöltő egyetemeket. Lássuk hogyan?

II.

Napoleon nagyban és szószerint megvalósította Mária Teré
ziának azt a gondolatát, hogy «das Schulwesen ist und bleibt im
mer ein Politicum». Napoleon azt vallotta, hogy az államhatalom 
vegye kezébe az egész oktatásügyet az elemi iskolázástól a felső 
oktatásig, s legyen annak a szabályozója, intézője, vezetője. Gon
doskodjék róla, hogy az ifjú nemzedék egyforma szerkezetű inté
zetekbe kerüljön, melyekből 15—20 év múlva úgy lépjen ki az 
életbe, mint oly ifjú polgárság, mely el van telve az állami gép
vezetők nézeteivel; egyforma észjárású, erkölcsi és társadalmi
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nézeteiben egyforma eszmék hive, ép, mint az ács- és asztalos
műhely gépei közül kikerült és egy épület számára készült geren
dák és deszkák egyméretüek, egyenlő simák, egyféle szögletüek.

Napoleon úgy gondolta, hogy mint a só- és dohány-árulást, 
szintúgy az oktatásügyet is monopolizálhatja az állam ura, csak 
állítson e végre egy kiváltságolt intézményt. «Lehetetlen továbbra 
is így maradni, — mondá a császár az államtanács egyik ülésé
ben, — a mint vagyunk, minthogy mindenki nyithat közoktatási 
boltot, mint a hogy posztókereskedést nyitnak», a miből önként 
következik, hogy a vevő tetszése és szeszélye szerint, ily vagy oly 
(megeshetik, hogy épen rossz) kelméjü s bizar vagy elavult szabású 
ruhát készítenek, mert ebből származik a sokféle ruhaviselet és a 
botrányos tarkabarkaság. E helyett kötelező, tartós kelméből ké
szült, észszerű szabású jó ruha kell, melynek a közhatóság (a fel
sőség) szolgáltatja a mintáját ; ezt kell ráadni minden gyermekre 
és ifjúra ; ha pedig magánosok vállalkoznak erre a munkára : azok 
előre is gyanúsak».*

Az ifjúság szellemi ruházata készítésére felállttá tehát 
1808-ban azt a nagy gépezetet, melynek a neve Université volt, 
mintha uniformitást, magyarúl : egy rámára huzó, egyformásító gé
pezetet mondanánk ; mert czélja, hogy a közvéleményt, mondhatni 
a nemzet szivét, az új dynastia részére hangolja. Ez az új intézet 
tehát arravaló, hogy egy nemzet ifjúságának eszejárására a polit, 
és erkölcsi nézetek egyformaságának bélyegét nyomja, hadd le
gyenek az új nemzedék tagjaiból tanulékonyabb és hajlékonyabb 
polgárok, mint a milyenek az ő atyáik voltak ; hadd legyenek egy 
nézetüek nem félelemből, nem is kényszerből, hanem az iskolázás 
folyamán vérökké vált megszokásból, a képzeletökbe és érzüle- 
tökbe előzetesen beíródott és beivódott alkalmazkodástól. Ezt az 
értelmi és érzületi hajlékonyságot a császár a nemzeti egység egyik 
főfeltételének tekintette, s erre nézve úgy nyilatkozott, hogy vala
meddig a leendő polgár gyermekkora óta meg nem tanulja, hogy 
neki republikánus vagy monarchikus érzületéinek, katholikusnak 
vagy vallástalannak kell-e lenni: mind addig az államtársaság nem 
lehet egy nemzet, s mindaddig az állam bizonytalan alapokon 
nyugszik, és szakadatlanul ki lesz téve a súrlódásoknak és válto-

* T a in e .  La reconstruction de la France. (Revue des Deux Mondes, 
1892. 111. к. 245. 1.).



zásoknak.* Ily felfogás mellett természetesnek találjuk, ha az 
Université nem tudományos intézmény, hanem politikai alkotás, 
melynek feladata mindamellett, hogy Napoleon «a nemzet egysé
gét» hangsúlyozta, nem valamely — az egész nemzet javára váló — 
kultúra; nem is a tudományok liberális mívelése, hanem a csá
szári felség tekintélyének megszilárdítása az által, hogy az iskolák
ban az ifjúság a napóleoni dynastia kultusába beavattatik.

Az université a most jelzett czélt katonai fegyelemmel kí
vánja elérni. Maga a középiskola (lycée) a kaszárnya előcsarnoka, 
s a katonai szellem és katonás rend átjárja annak minden zege- 
zugát. Midőn a császár rendeletére Fourcroy nagymester a lycée- 
ket meglátogatja, az az iskolafelügyelő mellé még egy kapitányt és 
egy őrnagyot is vesz magához, kik a katonai gyakorlatokra és fegye
lemre kellő utasításokat adnak. Midőn aztán a szülék a szokatlan 
eljárás miatt panaszkodtak, a császár kijelenti, hogy «rendhez 
szokás nélkül jól tanulni nem lehet», s különben is, ha az ifjak 
korán megszokják a fegyverrel bánást, majd, ha az állam őket ka
tonáknak beszólítja, sokkal gyorsabban haladhatnak előre. A ka
tonai régime oly nagy volt, hogy a mint egy végzett növendék 
később megvallá, «tanáraink inkább hasonlítottak tanító kapitá
nyokhoz, tantermeink népessége kaszárnyában tanyázó csapatok
hoz, időtöltéseink hadgyakorlatokhoz és vizsgálataink katonai 
szemlékhez».** Egy 1808-beli miniszteri rendelet a lycée felső osz
tályosaitól már katonai jártasságot vár, hogy az intézetből kilépő
ket — mint altiszteket — rögtön alkalmazhassák, minélfogva egy 
pár évet megnyernek és egy pár rangfokot átugornak. Természe
tes, hogy ily körülmények közt az iskolák ifjiísága teljesen eltelt 
előszeretettel a katonai pálya iránt ; a fiúk csak mathesist és fegy
verforgatást akartak tanulni ; mert a katonáskodást a legelőkelőbb
nek, sőt egyetlen pályának tartották, melylyel szemben minden 
polgári pálya és foglalkozás alsórendü. Ha hozzávesszük ezekhez, 
hogy a középiskolákban mintegy háromezer ifjú tanult, mint 
ösztöndíjas, a császár költségén, kik ő benne mindenható párt
fogójukat, sorsuk leendő teljes hatalmú intézőjét látták : nem 
csuda, ha 1811 óta, még a magánintézetekben is, a császár győzel
meiről szóló dolgozatok az ifjúság képzeletének a főfő gyakorlói ;
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a tanárok a tantermekben, a nagy hadsereg hadi bulletinjeit olvas
sák fel, s Virgil és Plató olvasása közben a fiúk torkuk szakadtá
ból el-el kiáltják a Vive l’Empereur-t «éljen a császár-t».*

Hogy az ily szellemmel eltöltött iskola a mamelukság kitűnő 
melegágya legyen, avégre gondoskodott Napoleon egy zártkörű 
tanártestületről is. E testület hivatása volt eltölteni az ifjúságot a 
császárság alkotta új törvények szellemével. E végett kiveszi az 
oktatásügyet a jézsuita-rend kezéből, s azokra a világiakra bízta, 
kiknek testületét, az egyházi jézsuitákkal ellentétben, elnevezte 
«laikus jézsuitáknak». Ha a jézsuiták magukat a Jézus katonáinak 
nevezték, a császári iskolázás tanárait bátran nevezhették volna 
az állami université katonáinak vagy a katonás université tiszt
jeinek.

A mint a Jézsuita-társaságban példás engedelmesség ural
kodott, szintúgy akarta a császár, hogy feltétlen engedelmesség 
uralkodjék az universitásban is. Erre a czélra nem kellenek holmi 
lázongó természetű egyének, hanem csak olyanok, kiket egy spe
cialis iskolában úgy készítettek elé az université számára, mint a 
hogy Fontainebleauban a hadapródokat a hadsereg számára. 
A hajlítható tanár-nemzedék melegágya az Ecole Normale Supé
rieure: ez az a központi műhely, mely arra volt hivatva, hogy 
faragjon és csiszoljon alkalmas rugókat és kerekeket az oktatásügyi 
Leviathan : az Université számára. És ebben az intézetben, melybe 
az ifjak tizenhét éves korukban léptek, szoros szabványok szerint 
történik minden : a tanulás, az imádkozás, a kimenés, a szórako
zás. A nap minden órája teendőiről szintoly aprólékossággal gon
doskodik a szabályzat, mint a hogy a jézsuiták Eatio Studiorumja 
megszabja az egyes osztálybeli (pl. rhetorika) tanárok testi és lelki 
tulajdonságait és készségeit. Mindenben az állandó szabályszerű
ség és gépies egyformaság megszokása lévén a fő : a tanárjelöltnek 
édes-kevés szüksége van az egyéni initiativára. Fődolog, hogy a 
leendő tanár szokja meg a vallás tiszteletét, az uralkodóhoz és a 
kormányhoz ragaszkodást, s az elöljárói iránt való engedelmessé
get. Hogy mennyire ment ez az engedelmesség, kitetszik abból, 
hogy a tanárok — egy császári rendelet következtében —■ esküvel 
fogadtak engedelmességet az université nagy-mesterének mindenre 
nézve, a mit a császár szolgálatára és az oktatás javára parancsol.

* U. o. 265. 1.
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A tanár semmi nyilvános tisztet el nem vállalhatott a nagy-mester 
engedélye nélkül.

A tanárnevelésbe bevitt egyformaság és gépiesség elvét kiter
jeszti a császár a tanári pálya egész tartamára. Tudjuk, hogy a 
jezsuita-rendnek meg van a generálisa, ki a rend tagjaival föltét
lenül rendelkezik ; az université zárt testületének szintúgy meg 
van a maga generálisa : a nagy-mester (Grand Maître), a ki paran
csol, mint egy tábornok, s a kinek a tanár engedelmeskedik, mint 
egy katona. Ha pedig a szoros engedelmesség nem fér az Ínyére s 
nem tartja magát a szabályokhoz : megfeddik, fegyelmi eljárás alá 
fogják, állásától felfüggesztik, sőt be is börtönözik. A tanár a nagy
mester engedélye nélkül semmi szín alatt nem hagyhatja el hiva
talát, tehát okvetetlenül kérnie kell elbocsátását — ha egyszer 
nem használt a kérés — másodszor, sőt harmadszor is, mit ha el
mulasztana, nevét kitörlik a tanári testületből, s e mellett még le 
is tartóztatják.*

Ám még az engedelmesség sem elég a tanári pályára. A végre, 
hogy a tanár a nagy gépezetnek jó kereke lehessen, szükség lemon
dania a családi életről is. Legjobb, ha a tanár nötelen marad, mert 
így egész figyelmét és erejét az iskolára szentelheti. A laikus 
jézsuitaság utolsó ismertetője, az Université eredeti szervezetében, 
az a szabály, bőgj’ «a lyceumok avagy kollégiumok belsejében 
asszony egyáltalán nem lakhatik».**

A jézsuiták kollégiumaiban az ifjak soha egy pillanatig sem 
voltak magukra : a versenytársak úgy kisérték, mint a testet az 
árnyéka. A lycée növendékei is szakadatlan felügyelet alatt állanak 
tanulásuk, szórakozásuk, fölkelésök, lefekvésök, sőt még sétájok 
alkalmával is.

Azt is tudjuk a jézsuitákról, hogy a díszelőadásokon a ver
senyeket, s általában a parádét nagyon kedvelték. A napóleoni 
Université is mindent megtett ezeknek a meghonosítása végett, mert 
sokféleképen felköltötte és mesterségesen fokozta a növendékek 
dicsvágyát.

Ez a rendszer, mely — mint láttuk — a tanárt a rendszabá
lyok gépezetébe szorította, s a növendékeknek minden mozdulatát 
megrendszabályozván, őket magukra soha egy perezre sem hagyta,

* I. m. 256. 1.
** I. m. 25 t. 1.



sőt még a sétájok közben is őriztette : igen alkalmas volt rá egy
felől, hogy megfojtson minden eredeti tudásvágyat, spontan fakadó 
kutatás kedvet, és minden egyéni találékonyságot ; másfelől, hogy 
a gyermekeket és ifjakat ellássa a polgári hittel, eltol tse a fennálló 
kormány-rend jóságába és szépségébe vetett bizodalommal, a 
centralisatio és egyformaság megszokásával, s cselekedeteiknek a 
felsőbbség akaratához való alkalmazkodni tudásával.

A franczia nép eleinte nehezen szokhatta meg ezt a rendszert ; 
a szülék sokat panaszkodtak s gyermekeiket nem szívesen adták az 
internatusokba, vagyis abba az oktató gépezetbe, hol őket rosszul 
táplálták, katonailag fegyelmezték, s a hol a növendéket tanítói
hoz nem a barátság, nem is a rokonszenv fűzte, hanem a köztük 
való viszonyt a rendtartási §§-ok tömege szabályozta. Ám a spártai 
gondolkodású császár nem sokat törődött a szülői aggodalmakkal, 
s a serdülő fiúkat még a hódított tartományoktól is elvitette, ha 
máskép nem ment, katonai erőszakkal, mint a hogy 1812 végén 
zsandárokkal vitette lycéebe egy Patrizzi nevű római nemes két 
fiát, s különböző módokon oda terelte a Doria, a Pallavicini, az 
Alfieri és más nagy családok fiú gyermekeit.

Semmivel sem mondhatunk kecsegtetőbb dolgokat a Univer
sité felső oktatásáról. Mint a hogy a jézsuiták tanterve meddő 
maradt a felső oktatás terén, szintúgy meddő és megkötött volt az 
Université oktatása. És ez természetes, mert mi a felső oktatás
nak a czélja? A gondolkodás magasabb erőinek : a reflexiónak, az 
összehasonlító, kritikai szellemnek a kifejtése. Ám a Napoleon ész
járása és a kritikai szellem összeférhetetlenek, mert a császár meg
köti 'gondolkodás szabadságát, békóba ver minden önálló ész
járást. Fél az íróktól, mert gondolkodnak és gondolataikat nyíltan 
hirdetik, pl. Mme de Staëlt szeretné a bicétrei tébolydába záratni. 
A császári czenzura nemcsak a szerzők kéziratait, hanem a bírála
ton már átment és kinyomatott müveket is megsemmisítheti. Azt 
akarta, hogy országában a társadalmi és erkölcstani kérdésekről, 
az ő korában, rajta kívül senki se gondolkodjék ; s hogy a későbbi 
nemzedékek mind az ő eszejárásának mintájára gondolkodjanak.*

Hasonlóan van a tudósokkal, kiknek vizsgálódási körét meg
nyirbálja. Már mint konzul, újjászervezi az Institut national-t, de 
kihagyja belőle annak egyik legérdekesebb osztályát : a politikai és
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erkölcsi tudományok akadémiáját, mert a kik politikai és erkölcsi 
eszmék és elvek fejtegetésével foglalkoznak: azok mind egy lábig 
ideologok; a császár felfogása szerint pedig «az ideológiai és a 
metaphysikai homályos fejtegetésekből támadott legtöbb veszede
lem Francziaországra».* Az ország első rangú tudósait, minők 
Cuvier, Gay Lussac, Lagrange, Laplace, Arago, Monge, Geoffroy 
Saint-Hilaire, Chateaubriand stb. magas hivatalokra emeli ; fel
ruházza méltóságokkal, kitünteti czímekkel : lovagi, bárói, grófi, 
sőt herczegi rangra emeli, s ezzel oly helyzetbe hozza, hogy ha 
gondolkodni akarnak, gondolkodásuknak szárnyát szegi a magas 
méltóság. A tudósok vizsgálhatják szabadon a csillagos eget, a 
növényeket és állatok országát ; írhatnak nyelvtant, rhetorikát stb., 
de társadalmi és morális kérdések fejtegetésébe nem avatkozhat
nak, sőt még történelmi kérdésekről is csak nagy óvatossággal 
beszélhetnek. Hiszen Chateaubrianddal történt, hogy akadémiai 
székfoglalójában a királygyilkosokról is kellett szólania. A császár 
ebben politikai czélzást lát, és fölháborodva jelenti ki az osztály 
főnökének: «Nem akarom, hogy az ülésekben politikáról beszélje
nek ; s ha az osztály engedetlenkedik, eltörlöm, mint egy hitvány 
klubbot».**

Természetes, hogy az a szellem, mely az önálló gondolkodás
nak még a függetlenül kutató tudós társaságban is minden módon 
útját állta : meg nem tűrhette azt a tanintézetben, ha mindjárt 
a felső oktatás körébe tartozott is az. Am az újkori egyetemeknek 
épen ez a szabad kutatás a lélegző szervök. Ez viszi be a legkülön
bözőbb eszméket és elveket a tudomány vérkeringésébe. Az újkori, 
sőt a középkori egyetemek erejét is az tette, az teszi, hogy а к in- 
böző tudományágak bennök egy egészszé lévén szervezve, egymás
sal való érintkezésökből hő és fény fejük ki, a mi rendkívül emelő 
és mívelő hatású az ifjú lélekre.

Az a császár, a ki az Institutban csak egyetlen észjárást, a 
saját eszejárását tartotta helyesnek : képzelhetetlen, hogy eltűrjön 
oly felső oktatási intézetet, a hol a különböző bölcseleti rendsze
rek és tudományos módszerek, gondolkodási irányok : pl. az ortho- 
logia és neologia, az orthodoxia és heterodoxia, az idealismus és 
realismus egymással való szakadatlan küzdelme örökös tisztító

* I. m. 503. 1.
** U. o. 500. 1.
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szere a tudományos kutatásnak, s meggátolója annak az észjárás
beli megfeneklésnek vagy routinenak, melyre minden kiváltságos, 
vagy ú. n. egyetlen módszer okvetetlenül rávezet.

Minthogy az Université más szóval az egyképen oktató álla
mot jelenti, s nem az észt mívelő és felvilágosító tudományt : ter
mészetes, hogy benne nincs helye a tudományok és tudományos 
irányok universitásának, hanem igenis az egyes fakultásoknak, 
melyek a gyakorlati életpályákra, a hivatalokra készítik elé az 
ifjúságot. És épen abban különbözik az egyetemi oktatás az elszi
getelt fakultásétól, hogy amott a tanár, mint tudós, a tudományt 
és annak mívelését tartja első sorban szem előtt ; emitt a magister 
fő gondja a doctrinának a tanulókkal való közlése. Az université 
alkotta jogi szakiskolában (faculté) két rideg kódexet tanítottak : 
az Institutiót és a Code Napóleont,, egyházjog, jogtörténelem, jog
bölcselet, összehasonlító jogtudomány és nemzetgazdaság nélkül. 
Az Université jogi szakiskolái arravalók voltak, hogy belőlük ke
rüljenek ki a magistratus tógás tagjai, a peres aktás ügyvédek, a 
bélyeges papirost fogyasztó jegyzők, a præfekturai tanácsosok, a 
préfet-к, a sous-préfet-k, a közigazgatás számtalan hivatalnokai, 
az államgépezet kerekei, a törvény végrehajtó szervei.

Aztán míg az orvosi fakultás szintén szakiskola volt, addig 
a bölcseleti (fac. des lettres) épen nem volt arravaló, hogy a kriti
kai szellemet ápolja, hanem hogy a hallgatókat bizonyos megálla
pított tanokban való bizalomra érlelje. A bölcseleti fakultás fő 
működése abban állt, hogy a középiskolában elékészült ifjakkal a 
bachelier (baccalaureatus) vizsgát megtartsa, továbbá, hogy a ta
nári pályára készülőket licentiatusi és agregatiói vizsgálatokra 
elékészítse. A vizsgálatok programmját az állam határozván meg, 
ebből is kitetszik, hogy nem a tudományágak természetéből folyó, 
hanem külsőleg megszabott keretben mozogtak, s édes-kevés gond
juk volt a magasabb általános míveltség megadására. Rendes 
hallgatóknak egész a legújabb időkig nagy szűkében voltak, s 
tantermeik a szórakozni akaró kiváncsiak menhelyei. Igaza volt 
Royer-Collardnak, midőn azt mondá, hogy «a fakultás, hol önkén
tes hallgatók frivol oktatást kapnak, nem az a komoly intézet, 
melyben egy nagy nép ifjiísága formálódik és nevelődik».

íme ez az a czentrálizált, egyöntetű, vasmarokkal fegyelme
zett, egyféle anyagból készült, s egységes készületii rugókkal bőven 
ellátott Université kerete, mely hivatalos gépezetnek lehetett ki-
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tünÖ, önálló gondolkodás művelésére azonban legkevésbbé alkal
mas, de igenis alkalmas rá, hogy mint kardmarkolat, kitűnő szol
gálatokat tegyen, kerüljön akár monarchikus, akár köztársasági 
kormány kezébe. Napoleon arra használta, hogy az ifjúság útján 
a közvéleményt az új dynastia részére hangolja. Ám a restauratio 
korában sem volt sokkal különb az Universitének az a czélja, t. i. 
hogy az ifjúságot monarchikus érzületűvé és katholikussá nevelje.

Ezt az államhatalmi gépezetet meg is becsülte minden ké
sőbbi kormány ; és ennnek tulajdoníthatni, hogy a franczia nemzet 
sokat javított és változtatott ugyan rajta ; de természetének sok 
vonása mégis megmaradt egész a jelenkorig.

F elm éri L ajos.
(Folytatjuk.)

DŰLŐ VAGY ÁLLÓ ÍRÁS?

A «Magyar Paedagogia» julius havi kettős száma Kollmann 
Gyula úr tollából «Dűlő vagy álló írás?» czímmel hosszabb 
tanúlmányt közölt. Feltűnő, hogy a czikk írója 22 oldalon nagy 
buzgalommal igyekszik azt bizonyítgatni, hogy a dűlő irás az álló 
írásnál helyesebb, a 23. oldalon mégis azt az őszinte vallomást te
szi, hogy «Arra a kérdésre pedig, melyik jobb: a dűlő vagy álló 
irás, bizony nehéz válaszolni. » Dolgozata végén pedig arra a kü
lönös következtetésre jut, hogy az elemi iskolákban az álló irás 
alkalmazandó, a diilő irás gyakorlása meg a középiskolákba való. 
Kollmann úr annyi tűzzel kelt a dűlő írás védelmére s folytatta 
ezt 2 2  oldalon végig és ugyanakkor annyira kétségbevonta az álló
írás előnyeit, hogy mi tőle mást, mint az álló írás elitélését nem is 
várhattunk. Annál meglepőbb volt, hogy azon okból, mert az 
elemi iskolai írás főczélja nem a gyorsaság és folyékonyság : az 
elemi iskolákban megengedi az álló írásnak gyakorlását.

Kollmann úr — úgy látszik — feleslegesnek tartja az írás
tanítás javításával való foglalkozást, legalább satirikus gúnynyal 
iparkodik e törekvést nevetségessé tenni.

Mindamellett maga is nekifekszik és más fél ívre terjedő 
tudós «tanulmányt» ír a haszontalan kérdésről. Nos tehát, az Írás
tanítás kérdését mi is tartjuk olyan jelentős dolognak, hogy ne
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hagyjuk szó nélkül Kollmann ú r támadását. Mindjárt általános- 
ságbankikeli jelentenünk, hogy Kollmann úr dolgozata téves ala
pon nyugszik s ezért fejtegetései is halomra dőlnek. 0  ugyanis 
csak a kézre volt tekintettel, de a szemet figyelmen kivül hagyta. 
Kendszerét a kar és kéz alkatára való tekintetből építette föl, 
de hogy az írásnál a szem éppen úgy, mint a kéz általában a be- 
idegezés neme, az izom elhelyezkedése és az Ízületek összekötte
tése által föltételezett saját törvényeit követi — ezt a czikkiró 
nem látszik tudni.

Az irás kérdését mi főleg egészségügyi szempontból kívánjuk 
méltatni. A czikkiró az első, aki a geométriát hívja segítségül 
és lnírokkal, tengelyekkel, átlóval, négyzetekkel stb. akarja a dűlő 
írás helyességét bizonyítgatni. A z írás gyakorlati tárgy, melyet 
nem a szürke elmélet, hanem a gyakorlati megfigyelések terén 
kell megoldanunk.

Kollmann úr az irka fektetésének rendkívüli jelentőségét sem 
látszik ismerni, mert megengedi az irkának jobb oldalra való 
fektetését, a mit pedig eddigelé minden szakértő elvetett : a dűlő 
írásért lelkesülök csak úgy, mint az álló írás hívei. Sőt az álló írást 
éppen nem látszik ismerni a czikkiró, mert szerinte az álló írásnál 
az írólap fekvése oldalfekvés. A ki csak valamikép is ismeri az 
álló írás rendszerét, az tudja, hogy itt a betűvetés szorosan össze
függ az írólap fekvésével. Álló hetüket nem is írhatunk másként, 
minthogy az Írólapot egyenesen magunk elé fektetjük akként, 
hogy arczunk középvonala az Írólapot felezze és hogy az írólap 
széle az asztallap szélével párhuzamos legyen.

Ennyit általánosságban. Térjünk most a részletekre.
Azt mondja a czikkiró, hogy az országos közoktatási tanács 

a dűlő írás kiküszöbölését még korainak mondta, mert az álló 
írásnak előnye a dűlő Írással szemben sem általánosságban, sem 
a szaksajtóban még nincs minden kétséget kizáró módon elis
merve. Igaz, hogy a közoktatási tanács igy nyilatkozott. De a mi 
meggyőződésünk szerint a Németországban évek óta folytatott 
gyakorlati megfigyelések az álló írásnak a dűlő írás fölötti előnyét 
kétségtelenné tették. Schubert Pál dr. szemorvos pedig oly meg
győző érvekkel kelt a gyakorlati tanférfiak tapasztalatainak védel
mére, hogy lassankint ellenfeleit is lefegyverezte. Azóta Franczia- 
országban, Angliában, Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban 
és hazánkban is történtek kísérletek, melyek megerősítik az álló
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írás előnyeit. Legújabban ismét egy kis füzetke került kezünkbe, 
mely az álló Írásnak a dűlő irás fölötti előnyéről tanúskodik. 
Czíme : «Bericht der vom ärztlichen Bezirksverein München zur 
Prüfung des Einflusses der Steil- und Scliiefschrift gewählten 
Commission.» (Separatabdruck aus der Beilage der Münchener 
Medic. Wochenschrift No. 28. 1892.) A kik az írás kérdése iránt 
érdeklődnek, ne mulaszszák el a tanúlságos jelentés elolvasását.

Mi sem akarjuk hogy, a dűlő írást rögtön mindenünnen kikü
szöböljék, mert tudjuk, hogy a szokás nagyhatalom, melylyel ok- 
vetetlenül számolnunk kell. De azt méltán elvárhatjuk, hogy tan- 
férfiaink jobbjai, a kik szivükön hordják a tanügy javítását és elő
menetelét: ne resteljék azt a kis fáradságot, hogy az álló írás 
ügyével közelebbről megismerkedjenek és azt alkalmazni próbál
ják. A czikkíró azt állítja, hogy már régóta kutatja a dolog bibéjét 
az iskolában és azon kivül és ennek alapján mondhatja, hogy az 
írásmód magában véve egészen ártatlan és legfölebb bűnbaknak 
tekinthető. Ez lehet a czikkíró egyéni tapasztalata. De rajta kivül 
még igen sokan foglalkoztak az irás kérdésével, még pedig évek 
hosszú során át, mindenre kiterjedő figyelemmel, és ezek arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy a hiba a dűlő írás technikájában van.

A franczia közoktatásügyi miniszter 1881 junius 1-én kelt 
rendeletével egy 1 2  tagú bizottságot nevezett ki avégből, hogy a 
tanulók között állandóan mind nagyobb mértéket öltő közellátó- 
ság okairól meggyőződést szerezzen magának és javaslatot terjesz- 
szen elé, mely ennek a bajnak a megszüntetésére vezethetne.

Ez az egészségügyi bizottság, noha Schubert Pál dr., kuta
tásairól tudomása se volt : szintén az álló írás mellett nyilatkozott, 
ezt jelölvén meg leghelyesebb írásnak. A bizottság megengedi 
ugyan, hogy a tanuló az irófüzet egyenes középfekvése s az álló 
írás gyakorlása mellett is ülhet hibás testtartással, de mégis meg
lesz legalább a lehetősége a helyes testtartás megőrzésének ; ellenben 
a dűlő írásnál a tanítók leglelkiismeretesebb intései is folytonosan 
hajótörést szenvednek a physiologiai lehetetlenségeken. Ez egy 
1 2  tekintélyes szakférfiúból álló bizottságnak a szakvéleménye. 
Azt hiszszük, ez is nyom valamit Kollmann úr egyéni véleményé
vel szemben.

A czikkíró fölveti a kérdést: «Hogyan próbálták ki az álló 
írás egyedül boldogító voltát?» Aztán megadja rá a feleletet : «ügy, 
hogy ráfogták a gyermekeket».

M agyar Pædagogia. I, 8. 31
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Nagyon helyesen ; hisz a tanítás módszerét nem a zöld asz
talnál, a theoriai fejtegetések laboratóriumában fogjuk javítani, 
hanem a gyakorlati alkalmazásban. Nem minden elmélet vált he 
a gyakorlatban. De a gyakorlatban helyesnek bizonyult dolgokról 
könnyű volt elmélkedni s rendszert alkotni. Kollmann úr nem így 
gondolkozik. О nagy bűnnek találja azt, hogy a tanulókat pæda- 
gogiai kísérletekre felhasználjuk. Meg is sajnálja a szegény gyer
mekeket, akikkel szerinte felfordított betűket is lehetne íratni, 
s ezt a próbát is fényesen megállnák. Szeretnők tudni, kiket hasz
náljunk föl kísérletekre a tanításnál ? Hát az orvos nem tesz kísér
leteket a nehéz betegekkel ? S tanításunk is gyakran nem puszta- 
kisérletezés-e ? A tömeges tanításnál, a hol teljes lehetetlenség az 
egyéni természethez való szigorú alkalmazkodás : bizony gyakran 
csak kísérletezés a mi munkánk. A syllabizáló módszert is égig 
magasztalták a régi iskola hívei, a hangoztató módszert pedig ma- 
kacsúl ellenezték — elméletben. De az élet — ez a legnagyobb 
tanítómester — a hangoztató módszernek adott elsőséget. így 
vagyunk az álló írással is. Hiába harczolunk ez ellen elméletileg, 
akár trigonometriai fejtegetésekkel is : a gyakorlat ki fogja nevetni 
a szobatudósok erőlködéseit.

Azt mondja továbbá czikkíró, hogy «Az az állítás, hogy csak 
e század elején hozták divatba a dűlő írást, úgy látszik, csak 
könnyen hívők számára kitett lépes-vessző, mert a ki nem hiszi el 
oly hamar s kétkedve átnézi a múlt századbeli kéziratokat, köny- 
nyen meg fog róla győződni, hogy az égész történeti adat csak 
olyan történeti füllentés.

Ezzel szemben hangsúlyozzuk, hogy a dűlő írást 45°-nyi 
elhajlással igenis csak 1809-ben karolta föl Heinrigs crefeldi író
mester. Már a múlt században is kezdett dűlni az írás, de csak egy 
kevéssé. Az ó- és a középkorban pedig az álló írás uralkodott. Ez 
nem történeti füllentés, hanem történeti tény. Az álló Írásról írt 
munkánkban fölvettünk a XI—XVIII. századokból származó több 
magyar kéziratot, melyeket a magyar nemzeti muzeum okmány- 
gyűjteményéből másoltunk.*)

Azt mondja Kollmann úr, hogy az álló írást írók testtartása 
nem valami csábító. Hát a dűlő írást íróké talán az? Vájjon

*) Lásd : Az álló írás. írták és szerkesztették : Böngéiji János és
Kárpáti Béla. Bpest, 1892. Lampel B. kiadása. Ára 1 frt 50 kr.
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látott-e a ezikkíró egymás mellett ülni álló és dülö írást író gyer
mekeket avagy felnőtteket? Avagy látott-e egyáltalán álló írást író 
gyermekeket? Eddig legalább minden oldalon elismerték, hogy az 
álló írást író gyermekek testtartása szép egyenes ; ezt még a leg
dühösebb elenfelek sem tagadhatták.

Kollmann úr az első, ki az álló írást írók testtartását nem 
tartja csábítónak.

Aztán nekiront az álló írás híveinek és azt mondja róluk, 
hogy hát ők eddig is jól tudták — ha tudták — mire kell ügyelni 
a gyermeknek az írásnál; akit azonban a dűlő írásra tanítottak, 
annak minden rossz szokását akár közönyösségből s kényelemből, 
akár tudatlanságból, akár azért, mivel tudták, hogy senki sem 
vonja őket felelősségre tanítványuk tasttartási hibái miatt, mind 
szépen eltűrték, stb.

Az álló írás hívei tehát eddig közönyösek, kényelemszeretők, 
tudatlanok, lelkiismeretlenek és hanyagok voltak. Hát aztán azt 
hiszi ezikkíró, hogy ilyen emberek tudnak lelkesedni, egyszerre 
lelkes tudósokká válnak, lelkiismeretes és szorgalmas egyénekké 
fejlődnek? Ennek a psychologiai talánynak a kulcsát hasztalan 
keressük. A mi tudomásunk szerint a hanyag nem törődik semmi
vel. Nem fogja az fejét javításokon törni. De a ki az emberiség 
javán szívvel-lélekkel munkálkodik : az éppen a hanyagokra és a 
gyengékre való tekintettel fogja a javítást eszközölni.

Azt mondja a czikkiró, hogy «ha az írni tanuló ama hibákat 
az álló írásnál ki tudja kerülni, akkor a dűlő írásnál is ki tudja 
kerülni őket, ha van mellette valaki, aki nem restelli őt folyton 
figyelmeztetni a jelentkező hibára és ha az a valaki meg is tudja 
mondani miért kell az írónak a megrótt hibáktól óvakodni.» «Az 
értelmi belátás leghathatósabb eszköze az önfegyelmezésnek. »

Elismerjük, hogy az értelmi belátás igen fontos, de lehetet
lenségnek végrehajtásához a legmagasabb fokú értelmi belátás is 
kevés. Elvégre a lehetetlenség felülmúlja az ember véges erőit. 
Már pedig úton-útfélen tapasztalt tény, hogy a ferdén tartott irká
val dűlő sorok írása jár, s a milyen a sorok iránya, ugyanolyan 
irányt vesz föl a testtartás is. Dülö sorok és egyenes testtartás 
kizárják egymást. Gyermekekre nézve egyáltalán lehetetlen dűlő 
sorokban egyenes testtartással írni. Mit használ itt annak belá
tása, hogy a ferde testtartás káros az egészségre? Tapasztalták, 
hogy bár a leghelyesebben szerkesztett iskolai padokban ültek a

31*
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tanulók s a tanítók folyton figyelmeztették őket az egyenes testtar
tásra : a dűlő írás mellett nem boldogúltak. Mihelyt azonban az 
álló írásra tértek : egy csapásra megváltozott a helyzet. Igen, mert 
az írásnál nemcsak a kéz, de a szem is szerepel.

A két szemet összekötő egyenest szemalapvonalnak nevez
zük. A szemalapvonalnak mindig párhuzamosnak kell lennie a

1. ábra. Elhelyezkedés. Az álló Írás általános képe.

\  I /
' У
Gb

Sz—Sz — az asztal széle ; G A =  a bal kar (2/s részében megtámasztva) ; AD =  a 
jobb kar (a/s részében megtámasztva); C T = b a l felkar; K D  =  jobb felkar; G H Y K  
— az író teste ; A E F  =  mellközépfüggélyes ; E V  —  a mell távolsága az asztal 
szélétől ; F  =  mellközéppont ; xij =  a jobb kar mozgása ; abcd =  az irófüzet rendes 

fekvése (egyenes középfekvés.)

sorokkal, melyeket el akarunk olvasni. Midőn írunk — tudvalevő
leg — egyúttal mindig el is olvassuk a szókat. Ha dűlő betűket 
írunk, szemünk alapvonala is elferdül, így fejünk is jobbra konyul, 
a fejelhajlítással pedig együtt jár a törzs elferdülése. Az álló írás
nál a papír egyenesen törzsünk közepe előtt fekszik, (lásd : 1 -ső 
ábránkat) a betűk nem dűlnek, tehát a szemalapvonal párhuzamos 
a sorokkal. Minthogy szemünk egyenesen maga elé néz, s a leg-
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kisebb elhajlást sem mutatja, fejünk sem hajlik le s így törzsünk 
elferdülését sem vonja maga után. Az álló irás tehát egyenes test
tartást ltiván. Dűlő írással ellenben ferde testtartás párosul. (Lásd 
az 1 -ső és 2 -ik ábrát.)

Kollmann úr azt a megjegyzést is teszi, hogy «Azt a furcsa

2. ábra.

к

1. Dűlő irás. bedé =  teljes négyzet tengely fekvésben; ÍA lia =  teljes négyzet 
átló fekvésben ; 1Ï =  bal szem. S =  jobb szem ; RS =  szem alapvonal ; RS nem

párhuzamos iA vagy ftc-vel sem pedig a sorokkal.
2. Álló irás. pomn — irka fekvés (egyenes középfekvés) ; AS || po vagy mn-nel és

a sorokkal.

felfedezést is tették az álló írás hívei, hogy a dűlő írás okozná a 
két szem külömböző látóképességét. Bizony e külömbség megvan 
azoknál az embereknél is, kik soha életökben nem írtak egy betűt 
sem, kik nem is tudnak írni, megvan talán minden embernél s 
meglesz akkor is, ha majd csak hírből ismerjük a dűlő írást».
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Hogy a dűlő írás előmozdítja a két szem külömböző látóké
pességét : ezt nem a gyakorlati tanférfiak állítják, hanem híres 
szemorvosok, tehát szakértők. Nem tudjuk, vájjon Kollmann úr 
szakértő-e az orvosi tudományok terén. Aligha, mert csak állít, 
de nem bizonyít. Sőt ő maga sem bízik állításának valóságában, 
mert csak találomra beszél. Véleményünk szerint talánnal nem 
lehet czáfolni. I tt apodictice kell állítani és bizonyítani.

«Azt hiszem, szemünk a tárgyak megfigyelésekor nem keresi 
épen a függélyes s vízszintes vonalakat, nézheti a kör akármilyen 
irányú sugarait látóképessége megcsorbulása nélkül» folytatja 
czikkíró. Evvel szemben hivatkozunk a Wundt-Lamanskyféle 
törvényre. Ez a törvény arra tanít, hogy a szem — a mennyire 
csak lehetséges — mindig függőleges és vízszintes pályákon mo
zog. A legtekintélyesebb szemorvosok elismerik ezt a törvényt s 
még nem akadt orvosi szakértő, a ki kétségbe vonta volna ennek 
helyességét. De Kollmann úr kételkedik benne. Kételkedésének 
okairól azonban hallgat. Puszta hallgatással azonban nem lehet 
czáfolni.

Azon is csodálkozunk, hogy czikkíró majdnem sehol sem lát 
vízszintes vonalakat a szobában. Mi az asztallap szélein, az asztal 
oldallapjainak határain, a szék ülődeszkáján, a mennyezet s a 
padló szélein, az ablaktábla, a pad stb. tárgyakon elég vízszintes 
vonalat látunk, ha velők szemben állunk vagy ülünk.

Abban is téved a czikkíró, hogy «Az álló írás védői arra is 
hivatkoznak, hogy milyen könnyű a gyermeket a vízszintes vonal 
megismerésére vezetni.» Nem a vízszintes, hanem a függélyes vo
nal megismertetését mondják könnyűnek az álló írás hívei. Hiszen 
az álló írás főjellegét a függélyes irány képezi ; a betűk alapvonásai 
vagy — a mint Kollmann úr nevezi — derékvonásai mind függé
lyesen állanak.

Azt mondja a czikkíró, hogy az iskolaterem szélein ülők a 
pallónak a falak tövén végig futó — voltaképen vízszintes — vo
nalait már nem láthatják vízszintes, hanem dűlő helyzetben. Hát 
a terem közepén ülők hogyan látják a vízszintes vonalakat? Me
lyik az osztály többsége : a terem szélein ülők-e avagy a terem kö
zepén ülők ? Minden jól berendezett iskolában a padok és a fal 
között jókora távolságot hagynak fenn s így a tanulók tulajdon
képpen a szoba középső helyét foglalják el. Evvel tehát elesik 
Kollmann úrnak ez alapra fektetett minden okoskodása.
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A távlati viszonyokra való hivatkozás éppen nem tartozik az 
írás kérdéséhez. Egészen más a rajz és más az írás a vonalak ter
mészetes helyzetét illetőleg. Kollmann ár itt összezavarja a dolgot. 
A rajz többnyire távoli dolgokat tüntet föl s az természetes, hogy 
messzeségben levő tárgyakat másként kell föltüntetni, mint a kö
zellevő tárgyakat. De az írásnak semmi köze a távlattanhoz.

Az általa fölállított elmélet szerint egyöntetű írásmódra 
nem is lehetne fogni a gyermekeket. Mert a táblára írt hetüket a 
gyermekek nem egyformán szemlélhetik. A táblára rajzolt víz
szintes vonalakat a sarokban ülő tanulók dülten fogják rajzolni, 
mert nem láthatják vízszintes helyzetben. íme ennyire elragadja, 
hogy ilyen eredményekre juttatja buzgalma a czikkírót.

A mi tapasztalatunk szerint nem elég az, — a mit a czikkíró 
kíván — hogy a gyermeknek csak szóval megtiltsunk valamit, ha
nem még a Inba elkövetésére való alkalmat is el kell vonni tőle, 
főleg az olyan gyermektől, a ki természeti hajlandóságot mutat a 
hiba elkövetésére. A dűlő írásnál bőven van alkalma a gyermeknek 
a  hibás testtartásra, az álló írás ellenben mintegy kényszeríti a 
tanulót egyenes testtartásra. Ez nem puszta állítás, nem csillogó 
phrázis, hanem sokak által megfigyelt tapasztalati jelenség, melyet 
többek között hazai orvosaink közül dr. Fodor József és dr. Csa
podi István is megerősítenek.

« A kar támasztó pontja a könyök» — mondja Kollmann úr. 
Mi ezt a tételt nem fogadhatjuk el, mert ha a könyök a kar 
támasztó pontja, akkor lehetővé tettük a törzsnek előrehajlását s 
így evvel ismét füstbe ment az egyenes testtartás. Tessék csak bár
kinek is megpróbálni, vájjon nem lehet-e könnyen előrehajlani, 
ha a könyök a kar támasztó pontja? Evvel szemben mi és az álló 
írás hívei azt követeljük, hogy a karnak csak kétharmada nyugod
jék az asztallapon, de mindakét könyök egy harmadrésznyire áll
jon el az asztallaptól. (Lásd első ábránkat.) Méltóztassék ebben a 
helyzetben megkísérelni, vájjon lehet-e most is könnyen előre
hajlani ?

Böngérfi—Kárpáti.
(Folytatjuk.)
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A KÖZÉPKOR TANULMÁNYA.*

I.

«Ha ifjaink a középkor története után kérdezősködnek, mi
lyet adtok kezeibe?» Nagy müvében ezt a kérdést veti föl azélő 
történetírók Nestora. És ez a kérdést ejt gondolkodóba mindnyá
junkat, kik a középkor történetének elbeszélésére vállalkozunk.

Nincs az emberiség múltjának egyetlenegy korszaka sem, mely
ről olyan különböző módon Ítélnének. A reformatio s az encyclo- 
pædistâk századai föltétlenül lenézték ; a mi természetes, mert 
nagy forradalmaink aképen azokat az elveket kellett ledönteniök, 
a miken a középkor fölépült. Ezeknek az elveknek tarthatatlan 
voltát ugyan csak tulozniok kellett, hogy a tömeg szemében hitelű
ket veszítsék. Sötétség és tudatlanság a legtöbbször használt két 
szó, melylyel azt a kort jellemezni ügyekeztek.

A másik párt ellenben arra látszik gondolni, hogy valamint 
a hanyatló középkor az ókor nagy eszméivel és alkotásaival frissí
tette föl magát, az anyagiasságra hajló újnak viszont a középkor 

nag eszméiből és nagy alkotásaiból kellene újabb erőt merítnie. 
Az ókor renaissançeàra tehát a középkor renaissançea következ
nék. S a mint amaz nem jelentette, úgy ez sem jelenthetné az 
illető kor világnézetének, felfogásának, szellemének merev átvéte
lét, szolga módon való utánzását, de még kritikátlan magasztalá- 
sát sem. Az emberi szellem legnagyobb forradalmának tartják a 
középkort, mely költészetet, művészetet és szabadságot adott a mi 
korunknak.

«Évezred hanyatlik, évezred kel újra,
Míg egy földi álom e világba téved,
Hogy a hitlen ember imádni tanulja 
A köd oszlopában rejlő istenséget.»

S míg Arany  ott áll Dante vizének mélységei fölött s a ködös, 
homályos énekü Osziánt híjjá, — a forradalom tüzében égő Petőfi 
egy Petrarcával méri magát össze s Homér és Oszián iránt ra
jong ő is.

* Székfoglalóul fölolvastatott a Paedagogiai Társaságnak f. é. szept. 
24-ikén tartott havi ülésén.
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«Hol vannak a kellenek? És hol a celták ? 
Eltűntének ők, valamint 
Két város, a melyet 
A tengerek árja benyel ;
Csak tornyaik orma maradt ki a vízből. . .  
E két torony orma Homér s Oszián.»

Merőben külön világnézletek képviselője mind a kettő. Ho
mér napsugár, Oszián köd. De ennek a ködnek oszlopában is ott 
rejlik az istenség. Egyetlenegy, — a Homér harminczezer istene 
helyett. «Égesd meg a mit idáig imádtál, imádd, a mit megégettél.» 
Ebben a tanácsban, a mit Chlodvignak szent Rémig adott, nagy a 
tanulság a korok közt való különbségre nézve. A communeardnak a 
Tuileriák lángjára, a nihilistának a borkii katastrophára, a home- 
steadi munkásnak a pinkertonok lemészárlására van szüksége még 
a XIX. század alkonyán is, hogy a múlt időkben gyökerező ke
gyelet emlékeit feldúlva egyengesse az utat eszméinek, törek
véseinek.

Svájcz természetes szépségei vadabbak lehettek emitt, bájo- 
sabbak amott, a középkorban, mikor némelyik táján «még a 
madár sem járt» ; de azzal, hogy égbe nyúló hegyóriásait alagutak
kal fúrták keresztül, hogy a hegyoldalakat levágták, a völgyeket 
áthidalták, nem kisebbítették a természet őserejét, nem vontak le 
szépségéből, csak hozzáférhetőbbé tették. A havasi kürt felváltva 
vagy egyszerre szól a mozdony füttyével, a zergéknek itt-ott ria- 
dozniok kell a turisták előtt; hanem ha ugyanazon tó hullámai 
mossák is az Axenberg tövét s olyan fű fedi most is a Eüttli-mezőt, 
mint majdnem hat századdal ez előtt, — az utazó feledni tudja a his
torikusokat, kik óvják attól, hogy a mesét össze ne téveszsze a való
val, feledni tudja a vendéglősöket, kik pénzét lesik s Telit látja a 
hullámokon, Telit a puha pázsiton. A mit leromboltak a szá
zadok vagy a történetírók, fölépíti az ő képzelete ; talán szebbre is 
a réginél.

Nem csekély különbség a középkort kezünkben valamely ósdi 
felfogású egyetemes történelemmel, vagy. . .  a Bádeckerrel meg
ítélni. Amott mi a középkor?

«----------- Vér folyam, a mely
Ködbevesző szikláikul a hajdannak ered ki 
És egyliosszában szakadatlan foly le korunkig.»
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Olyan vérfolyani, a mely harmincz század óta, ha most nem
régiben jól számította ki egy franczia chemicus, ezerkétszáz millió 
ember szivéből fakad s óránkint 680 liter vért hömpölyget a fele
dés tengerébe.

Áz e fajta egyetemes történeteknél jobb kalaúzaink a túristák 
számára készült kézikönyvek, melyek, hogy messzire ne men
jünk, a mi hazánk középkoráról is többet mondanak, és kedveseb
bet, tanulságosabbat. Elmondják, hogy a mi hazánk égboltján 
hónál fehérebb a «hadak útja» ; hogy a Tárnokvölgyéből a Hargit- 
táig ehhez a földhöz fűződnek a középkort bevezető hunok legfé
nyesebb, legszomorúbb tettei. A Nibelungenliedtől a székely mesékig 
a történet, hagyomány és költemény gyökerei úgy egybenőttek, 
hogy barbártettet követne el az a historikus, ki tövestül tépné ki 
ezt a virágot, csak azért, hogy lenyesegesse a történet szálaiba 
kapaszkodó hagyományt s költeményt. A kritika neki mehet annak 
az elméletnek, hogy az oláhok a rómaiak ivadékai s ízekre tépni 
igyekszik azt a hitet is, hogy a székelyek a hunok utódai. Az olá
hoknak azonban ez a hagyomány ad olyan izmos erőt a nemzeti
ségben s a székelyt is ez őrzi minden beolvadás ellen. A nép, ha 
nem talál, maga teremt történetet s liiában tiltakozik Livius ellen 
Mommsen, a rómaiak — több mint kétezerhatszáz esztendő után — 
ma is a Capitolium följáratánál tartják a Eomulust dajkáló farkas 
ivadékait. Ha a nép beleélte magát egy eszmekörbe, ha ez öt föl
emeli és fentartja, hiába szól bele a történetíró, hogy « Mesebeszéd 
az egész.» Aranynak lesz igazsága: «Nem mese az, gyermek» De 
ha mese is, mely szájról-szájról száll, seholsem élénkebb, seholsem 
bájosabb, mint a mi székelyeink közt. Az egyetemes történelem 
kénytelen koszorújába fűzni a székely vadrózsákat, mint a hun 
történelem élő virágait.

Vandátok, g ótok, gepidák, longobardok mesevilágába tarto
zik Magyarország is. Kunimund, Rosamunda és Alboin regéi miért 
maradtak fenn csak a könyvekben ? Neveiket miért nem köti he
lyekhez «a beszédes monda?» Miért tulajdonítja még művészetök 
itt talált emlékeit is a hunoknak? Ebben a tekintetben már csak a 
leletek teszik hazánkat a germánok történetének egyik figyelemre
méltó forrásává; germán rege, mese, monda miatt nem jön mi- 
hozzánk Európának néha olyan válogatós történetírása.

De ismét ide kell fáradnia, ha meg akarja érteni az avarok 
világra szóló jelentőségét. Itt kell tanulmányoznia gyűrűiket,
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gyepűiket, a mikről olyan csodálkozva szólnak nagy Károly kortár
sai. Háromszékben kezdődnek azok a hatalmas földmunkálatok, 
melyek Homárka, Csörsz- és Ördögárka, kunhalmok, kurgánok és 
dolmenek neve alatt délnyugatról éjszakkeletnek végighúzódnak 
Európa keleti s Ázsia éjszaki részén ; azután átcsapnak Amerikába 
s moundok neve alatt egészen Yucatanig hirdetik az ural-altáji né
pek alkotó képességét. Akárhol ásatja meg ezeket a földmunkákat 
a történet s a régiség kedvelője, hasonló jellegűnek találja vala
mennyit. Hogy ne tartoznának tehát az egyetemes történelem ada
tai közé ? A népnek mint a gyermeknek figyelmét néha olyan kicsi
nyes események is megragadják, a mik mellett a történetíró köny- 
nyedén suhan el. Nagy államférfiak vagy hadvezérek vénségökhen 
nem ritkán feledni látszanak életök legnagyobb sikereit; de apró 
részletekig s nagy örömmel, nagy hűséggel tudják elbeszélni egy- 
egy gyermekcsínyöket. S egy Bismarck, egy Kossuth ajkairól hallva 
ezeket, följegyzi a történetírás ; pedig alig van gyermek, kiről ha
sonlókat özönnel föl nem jegyezhetne. Hát miért mellőzzük a ma
gyarországi Csőrszmondákat, h a — mindjárt a szlávoktól kerültek 
is hozzánk?

S miért vessük meg Béla névtelen jegyzőjét csak azért, mert 
adatai érthetetlenek és mesések? Úgy hiszem, a világirodalomban 
ő az egyetlen, ki megírta az avar birodalom szétmállásának, a 
magyarba való beolvadásának történetét. Kitől is várhatná ezt az 
egyetemes történetírás méltóbban, mint egy magyartól ? Ezt a kér
dést nem lehet elütni a Névtelenre szórt egyszerű gyalázkodással. 
Hiában olvassák reá, hogy müve költemény, liomér époszait tanul
gatva tárta föl Schliemann az ókornak nem egy csodáját. A mi 
archæologusaink ásatásai sem egyszer igazolták már a Névtelent. 
Egész kis irodalmat teremtett idáig; még nagyobbat teremt ezután. 
S könnyen megeshetik, hogy a most magyar történetíróktól is le
nézett, sőt megvetett krónika még nagy hasznára válik az általá
nos történelemnek. Ebben az elismerésben akkor más társainak is 
osztoznia kell.

Legendáink, a XI—XIII. század eseményeinek naiv elbeszé
lései, szomszédainkra nem kisebb fontosságúak, mint reánk az 
övéik. Egyazon világszellem hatása alatt készültek, mint akár ok
leveleink bevezetései és befejezései; csak tárgyaik változnak. S tör
vényeink, ha Kálmán királynak magyarból kellett is azokat latinra 
fordíttatnia, az európai közszellemnek a magyar genius sugallata
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szerént való megnyilatkozásai. Nagyon is sok köze van hozzájuk az 
egyetemes történelemnek.

S az egyetemességet, mely bűvös körébe vonta hazánkat is, 
ki tagadná a lébényi templom vagy a kassai és pozsonyi székes- 
egyház fölséges ívezetei alatt, a zsámbéki vagy az ócsai szent romok 
közt? Bennök, az egész középkoron keresztül, az istentisztelet 
nyelve ugyanaz a latin volt, mely a középkornak minden katlio- 
lilrasát egyesítette az istenség eszméjében, s mely a keresztény 
kozmopolitismusnak legerősebb kapcsai közé tartozott hazánkban 
is. Emitt a visegrádi, amott a vajdahunyadi lovagvár nagyszerű 
termeiben nemcsak a magyar daliás időknek, hanem az egész lovag
kornak emlékei elevenednek föl előttünk. Mohi és Mohács világra, 
szóló döntő csaták helyei. A térségeiken elmélkedő tudós emléke
zete nem állapodik meg ott a Bükk mészköveinél s a Hegyalja 
trachitjánál, emitt a Mecsek és Zengő ormainál, hanem bejárja a 
távol Ázsiát is, hogy keresse az erőt, mely idáig hajtotta a dsingisz- 
kánolc és a szultánok népét, s ezeken a földeken Kelet történeté
nek nagysága szintén agyonnyomja a szemlélőt. Világraszóló győ
zelmeink színterei inkább a külföldön vannak, üdvös tanulságúl 
arra, hogy nagyobb ereje van a támadásnak, mint a védelemnek. 
Támadásaink hozták az európai taktikába azt az uj elemet, mely- 
lyel a modern hadviselés sem szakíthat.

Múltjának nagyjait magasztalva, Wallhallájába vezet a német, 
Pantheonába a franczia, Westminsterébe az angol. Miénk csak 
«a szentelt fájdalom.» Csupán azt a helyet mutathatjuk meg, hol 
«sírjaik domborultak.» Speier sorsára jutott Székesfehérvár és 
Nagyvárad, hová egykoron, mint akár Compostellába, Bómába vagy 
Jeruzsálembe, «kintül, bin tói oldozódni» zarándokoltak Európa 
bűnösei. Üresen állanak Gyulafehérvár székesegyházának koporsói, 
melyekben férfiak nyugodtak, kiket az egyetemes történelem leg
szűkebb szavú tankönyvei is fölemlegetnek. Igazsága volt Kazin- 
czynak, midőn leroskadott Hunyadi János koporsója mellé, hogy 
megcsókolja a domborműben ábrázolt hősnek a jobbját, melylyel 
egykor Európát védte s megszalasztotta a keleti birodalom megdön
tőjét. Ugyanaz az érzet, mely térdei meghajtására kényszerítette a 
legbüszkébb magyart, mikor szent István koronáját, szent István 
koronáját, szent István jobb kezét, szent László hermáját látta maga 
előtt. Az az érzet, melyben a hazafiság az egyetemes történelem
ben való szereplés tudatával találkozik.
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• Annyiszor dőlt el a mi hazánk földén Európa sorsa ! Itt ve
tett legerősebb hullámokat a népvándorlás áradata. Dél az Éjszak
kal, Kelet a Nyugattal gyakran mérkőzött itt össze. Egy pogány 
Magyarországgal képtelen gondolat lett volna a középkor legesz- 
mónyibb vállalata, a többszörös keresztes hadjárat s Magyarország 
nélkül ép úgy mobammedán míveltség hatása alá jut vala Európa, 
mint 732-ben, ha Martell Károly nem győz Tours és Poitiers közt, 
vagy nem győz 738-ban Narbonnenál.

Egy egyetemes historikus sem ismeri Európa szárazföldének 
alkotmánytörténetét, ha csak a magna chartáról tud beszólni s 
hallgat az aranybulláról ; — nem a hűbériség múltját, ha nem 
veszi figyelembe, hogy míg a rendiség másutt mindenütt egy-egy 
terület korlátái közt mozgott, nálunk 1848-ig az egész országot 
képviselte s hogy ez volt azután az oka, miért élte túl Európa rendi 
alkotmányait. A pápák és német császárok mérkőzéséről, az inve- 
stitura-küzdelmekről hiányos fogalma lesz annak, ki csak VII. Ger
gely s IV. és V. Henrik, s nem egyúttal VII. Gergely és szent László 
s Kálmán közt von párhuzamot. Meg nem Írhatja a Levante-keres- 
kedés történetét, ki számításon kívül hagyja a Duna magyarországi 
szakasza mellett a középkorban pezsgő életet; kimerítően nem beszél
het municipalis életről, ki nem ismeri, hazánkban mint lüktetett ez 
az élet s ki nem nézte meg Szeben, Brassó, Pozsony, Bártfa ódon 
városházait, a hová a római senatorok tógájában jártak tanács
kozni a polgárok.

Még csak a művészetek történetében sem lesz igazságos az, 
ki észre nem veszi, hogy az olasz szobrászat új életre kelésével 
egy időben, sőt azt némileg meg is előzve, Kolosváiy Márton és 
György Magyarországban már megteremtették az emlékszerü szob- 
rászatot s hogy művészétől«, mint prágai alkotásuk máig bizonyítja, 
megrendelőkre talált a határokon túl is.

Gondosabb ásatások és megfigyelések ép úgy bizonyítják, mint 
okleveles és más történeti adatok, hogy szegényes községeinkben 
is monumentális és stilszerü templomok állottak faragványokkal, 
szobrokkal, freskókkal ékesen, annak jeléül, hogy hazánkat is be
járta a középkort mozgató kereszténység szelleme. Csakhogy szent 
Henrik helyett szent Istvánt, szent Bonifácz vagy Ulrik helyett 
szent Adalbertét, vagy Gellértet, szent Lipót helyett szent Lászlót, 
szent Genovéva helyett szent Erzsébetet örökítette meg képeiben, 
szobraiban; s így az általánosan keresztényi mellett a kiválóan
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magyar jelleget is megőrizte. A magyar hierarchia, mely ennek a 
szellemnek irányt adott, néha a pápaságétól is különböző utat kö
vetett s az alsó papságot olykor republicanus, de mindig nemzeti 
felfogás tüntette ki. A budai papok kiátkozták a pápát annak a szá
zadnak elején, a melynek csak végén lépett föl Wicclef ; s ha ennek 
a századnak Francziaországban albigensei voltak, a mi hűbéres 
tartományainkban még korábban szervezkedtek a bogumilok.

Tudós papjainkat már а ХП1. században magasztalták a pá
pák ; Ianus Pannonius latin és görög verseit s Vitéz János politikai 
beszédeit a klassikusokkal egy sorban olvastatták a német iskolák
ban ; középkori egyetemeink Európa legrégibb főiskolái közé tartoz
tak, mohammedánáink Aleppoig jártak tanulni s a zsidók ernan- 
cipatiójában csak a csodás Sicilia uralkodója, II. Frigyes előzte 
meg hazánkat.

Nemzetünk történetének minden lapja bizonyítja, hogy az 
a Magyarország, melynek területe nagy Lajos idejében egy mil
lió négyzetkilométerre emelkedett s mely 700,000 Lj  km. volt 
Mátyás idejében is; az a Magyarország, mely amott nápolyiakkal, 
velenczeiekkel, németekkel, törökökkel, bosnyákokkal, bolgárokkal, 
szerbekkel, oláhokkal, tatárokkal, litvánokkal küzdött egyszerre s 
a turini békében 1381-ben megteremtette a szabad tenger elvét; 
emitt pedig diplomatizált vagy háborúskodott fél Európával, ver
senyre kelt a Mediciek könyv- és műgyűjtő szenvedélyével, meste
reket küldött Vasziljevics Ivánnak, megteremtette a nyomdát s 
bizonyos alakban a törvény előtt való egyenlőséget ; az a Magyar- 
ország, mely nem egyszer volt Európa irányadó hatalmassága, — 
a maga külön történetében híven visszatükrözi Európának általá
nos történetét. Alig van, — nincs is talán Európa életének egyet
lenegy jelentősebb mozzanata sem, mely nem érintette volna ha
zánkat. Geographiai helyzete s önálló küldiplomatiája hol activ, 
hol passiv, de valamilyes szerepet mindig biztosított számára. Való
ban, vannak az egyetemes történelemnek korszakai, melyeket he
lyesen csak külön történetünk ismerője foghat fel. Az egyetemes 
történelem művelésének érdemét mégis teljesen elválasztják ha
zánk saját történetének kutatásától ; nem tekintik ezt amannak 
részéül, minek az a következése, hogy historikusaink egy része 
bele is törődött az egyetemesség paradicsomából való kizáratásba 
s nem vágyakozik szélesebbb szemhatár után.

A melyik országnak nincs önállása a küldiplomatiában, az
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csak curiosumokat keres a külső népek történetében s történeti fel
fogása a régi dicsőség bámuló kutatásában enyészik el. Nekünk, 
magyaroknak, iskolában és irodalomban az a feladatunk, hogy 
saját múltúnk beható ismeretével fogjunk első sorban a velünk 
bensőbb viszonyban álló, azután pedig az emberiség általános 
fejlődése tekintetében kiváló népek történetének tanulmányozá
sához.

Nemzetünknek, mint még az egyénnek is, megvan az a joga, 
hogy jobban érdeklődjék olyan tények és események iránt, melyek 
haladását előmozdították vagy gátolták s melyek az általánosan 
emberit egy ország polgárának külön kötelességeivel s érdekeivel 
szorosabban kötik össze. Ezt a jogot azonban a nélkül kell gyako
rolnunk, hogy az egyetemes történelmet a magyar történelem 
kommentálására használjuk fel. Végre sem szabad felednünk, hogy 
igazán középponti helyzete nincs a mi históriánknak, hogy tehát 
túlozni sem szabad fontosságát.

A teljesen független Magyarország története a középkorra, 
voltakép annak is csak utolsó kétharmadára szorítkozik. Ez a két
harmad azonban kimeríthetetlen tárháza dicsőségünknek. Mint 
magyarok tehát szívesen kutatjuk a középkort s nem fitymálhatjuk 
annyira, mint más nemzetek, melyek az egész újkoron át önállóan 
fejlődhettek tovább. A historikus pedig nagy hibába esnék, ha 
ellenszenvesen fogna valamely kor tárgyalásához. Magyarságunk
nak jó oldala, hogy megóv ettől a hibától. Államunk életét általá
nos európai szempontból ítéljük meg, azzal az igazsággal, melyre 
egy historikusnak mindig törekednie kell; de egyúttal azzal a lé
lekkel, melynek egy tanár előadásából ép oly kevéssé szabad hiá
nyoznia. Ez az európai szempont vezet bennünket minden más 
nép történetének elmondásában is.

Föladatunkat, az emberiség múltjának ismertetését, épen a 
középkor tárgyalásában, a nélkül oldhatjuk meg, hogy az elfogult
ság vádját emelhetnék ellenünk. Hiszen ha egyes — főkép politi
kai — tekintetek elválasztották is egymástól a nemzeteket, a ke
reszténység összetartotta őket.

M árki S ándor.

495

(Folytatjuk.)



496 GYTJLAY BÉLA.

NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK
KORÁBAN.

3 .  A  t a n í t á s  n y e lv e ,  m e n e te , m ó d ja  ; fe g y e le m  é s  ta n e s z k ö z ö k .

I.

A keresztény vallás tudvalevőleg világra szóló, azaz mindenfelé 
elterjedt.— Miképen történhetett volna ez, ha a nemzetek nyelvéhez 
nem alkalmazkodik ? ha a nép nyelvét ignorálják, elhanyagolják ?

Jól tudta ezt a kér. egyház minden időben. Ezért Nagy Károly 
egyenesen kimondotta, hogy a vallást minden nép saját anyanyelvén 
tanulja. Ugyanezt több zsinat is elrendelte. — De így volt ez minden 
nemzetnél ; Német-, Olasz-, Franczia- és Angolországban egyenlőképen. 
Ezt állítják a kulturtörténetírók mind. így mondja a német Heppe is : 
a kezdőkkel a vulgare allemannicumot beszélték a káptalani és kolostori 
iskolákban (i. m. 22. 1.). Ezt bizonyítja Walafried Strabo naplója is, a 
hol világosan megírja, hogy míg latinul meg nem tanult, szabad volt 
egymással németül beszélniük. — A néphez a papok soha sem szóltak 
latinul, tehát sem a hitoktatás, sem más kezdő tanítás latinul nem tör
ténhetett ; a keresztény egyháznak soha sem is volt czélja a latinizálás, 
csak a mennyiben a szertartásai azt követeltelték, hogy néhány gyermek 
azok körül szolgálatot tegyen.

E szerint bizonyosnak tekinthetjük, hogy a magyarországi, plé
bániai vagy farai iskolákban a tannyelv a XIV. és XV. században a nép 
nyelve volt. Erre vonatkozó hazai rendeletet ugyan nem találunk, de 
számos apró adat azt eléggé bizonyítja. így például a selmeczi, körmöczi, 
késmárki számadások könyvei «német» tanítót emlegetnek, a nagy- 
szombati pedig «magyarról» szól.* Tehát kellett más nyelvű, valószínű
leg latin nyelvű tanítónak is ott lenni, a kinek ellenében megkülönböz
tetésül a német vagy magyar jelzőt használták. — Ebből az következik, 
hogy nálunk, ép úgy mint Németországban vagy máshol, a nagyobb 
városokban kétféle iskola t. i. latin és anyanyelvű (magyar, német vagy 
tót) iskola létezett. — A latin volt a közép- és főiskola, az anyanyelvű az 
elemi vagy népiskola. — Ez anyanyelvű iskolák a plébánia felügyelete 
alatt álltak, azért plébániai vagy fárai iskoláknak neveztettek ; későbbi 
iratokban «scholæ vernaculæ» vagy «scholæ nationales» nevezet alatt 
fordulnak elő. A latin vagy deák iskolák ellenben a plébániától teljesen 
el voltak különítve, önálló igazgatással bírtak s vagy valamely szerzettől

* Franki: Hazai és Külf. Isk. 16. — Regéczy: Kalauz I. 56. 1.



vagy a káptalantól függtek és tannyelvük mindig a latin volt ; habár 
nem tagadható, hogy ezekben is a vidék anyanyelvén kezdték az ok
tatást.

De az sem állítható egészen határozottan, hogy a nemzeti iskolák
ban sehol latinul nem tanultak, sőt inkább elhihetjük azt, — mint az 
előbbi fejezetben már említettük — hogy némely elemi iskolában még 
latin klasszikusokat is olvastak — főleg a hol magasabb képzettségű tanító 
működött. Ez pedig nem volt épen ritkaság kisebb helyeken sem, mint 
azt az illető fejezetben ki fogjuk mutatni. — Ezek azután az előkelőbb 
származású vagy jobb tanulókat derekasan előkészítették a főiskolára 
is. «Egy jellemvonás azonban— mondja egyik tudósunk is — mindig 
éles választó vonal a nép és a magasabb iskolák közt : a tanítás nyelve, 
azokban mindig a nép nyelve (magyar, német, tót), ezekben mindig a 
latin».*
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II.

Az egész tanítás menetet, idejét és tanfolyamait feltüntető ada
taink nincsenek. Mindazáltal támaszkodva a külföld e korbeli s a 
XVI. század rendszabályaira s a kor egyes határozott vonásaira, a leg
nagyobb valószínűséggel a következő részletekben állapodhatunk meg.

Az előadás mindenkor hangos imádsággal vagy imaénekkel, néhol 
együtt mind a kettővel vette kezdetét ; még a XVI. századbeli protes
táns iskolák is kivétel nélkül szigorúan ragaszkodtak a régi szokáshoz, 
sőt még avval toldották meg, hogy a szt. írásból felolvastattak egy feje
zetet és azt magyarázták. Délben ismét imádsággal kezdték és eltávo
zásuk előtt avval végezték a napi munkát, néhol még egy hymnust is 
énekeltek. VI. Engelbert, kölni érsek, 1370-ben a plébániai iskolákban a 
tanítás idejét is megszabta: «Kötelességének tartsa a tanító, ha plébá
nosa máskép nem rendeli, az ifjúságot nyáron 7, télen 8  órától 10-ig, 
délután 1—3 vagy 4-ig, télen 1—3-ig oktatni.** — Bizonyára így volt ez 
nálunk is, de egyes helyeken — mint a XVI. századbeli tanrendek mu
tatják - már 6 -kor, sőt 5-kor iskolába rendelték a tanulókat.

Az elemi iskola tanulóit rendesen egy tanteremben egy tanító 
oktatta. — Ott képességük szerint csoportokra vagy rajokra osztotta, 
mint azt Alcuin — a nagy iskolamester — javasolja: «Úgy osztályozd 
a tanulókat, hogy egy része a könyvolvasást, másik az Írást tanulja, a 
harmadik pedig az énektanulással legyen elfoglalva». Egy másik levél
ben ugyané tárgyra vonatkozólag ily utasítást ad: «Válaszd külön azon 
gyermekeket, kik a nyelvtant tanulják és a kik a leveleket és könyvecs

* Regéczy : Kalauz I. 94. 1. Békessi Emil. 
ж* Dr. Heppe i. m. 22., 29. 1, — Lubrich: Név. Tört. II. г. I. k. 150. 1.

‘>0
Magyar Pædagogia. I, 8.
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kéket olvassák».1 így történt az már a XIY. és XV. században egész 
Európában.

A rajoknak az ima után naponkint feladta a tanító a leczkét, ille
tőleg megparancsolta, hogy mivel foglalkozzanak s rábízta azokat, míg 
ő maga egy csoportot tanított, egy-egy idősebb s talán ügyesebb tanít
ványára, ki szigorúan felügyelt rájuk, vájjon teljesítik-e a meghagyást, 
sőt maga is segített nekik. — E segédkező tanulókat vigyázóknak (cus- 
tos) vagy segédeknek és legényeknek (locatus, famulus) nevezték és 
gyakran ők is tanítókká lőnek.

Az imádságokat, énekeket rendesen akkép tanulták meg az ujon- 
czok, hogy az idősebbekkel együtt imádkoztak vagy énekeltek. Sőt az 
imádságokban a plébános is «őket szüntelen gyakorolni köteles» vala. —2 
A hitoktatásra, hitelemzésre a délutánokat fordították, a midőn rende
sen egy órát töltöttek el a gyermekek és felserdültek együtt a templom
ban, hol a lelkész litániát tartott, utána ima és ének s hitelemzés (cate- 
chisatio) következett. — A hit ágazatainak elemzése s fejtegetése ezen 
századokban épen úgy folyt, mint jelenleg a buzgóbb helyeken a katho- 
likus templomokban vasárnap délután ; ezt az úr imájának, az apostoli 
hitvallásnak és angyali üdvözletnek egy 1513-ból származó magyarázata 
eléggé bizonyítja.3 4 Szt.-Margit élettörténete pedig elég bizonyíték arra, 
hogy az iskolában is történt hitoktatás : ott tanulta ő ugyanis ismerni a 
keresztfát s annak történetét, a melynek hallatára sírni kezdett.* Ebből 
egyszersmind következik, hogy a magyarázat élénk, szívhez szóló és 
szemléleti volt. A szemléltető tanmód mellett tanúskodik a «biblia 
pauperum» használata is, mely a káték és bibliai történetek hiányát 
pótiá.

Az olvasást és írást rendesen külön tanulták, nem egyszerre, mint 
ma. Először megtanulták az abc betűit egy nagy tábláról vagy saját 
viaszos táblájukról, a melyre a tanító vagy a vigyázó, kiről már föntebb

1 U. o. 130. 1.
3 Péterfy Cone. I. 237. 1. Lányi : Magy. Katii. Kiér. Érd. ül. 1.
3 Az esztergomi könyvtárban van egy régi kézirat, a melyben magyar 

liitelemzések foglaltatnak. Mutatványul az eredeti helyesírással idézünk né
hány sort az úr imájáról szóló magyarázatból : «A pater nosternek első 
rézé. Mi attyanc. Jóllehet nag érdemösek nag ayetatosság és sok imádságok 
legenek kyvel emberec nag malasztotli nemek és ki miath istennel bezélneo, 
de maga imádsagoc közöt nagob és iob nincsen mint a paternoster. — Mert 
egeb imádságokatli sok okáért felülmúl. Előzer felülmúl a lelesnec okáért, 
mert ütet leié avag zerzé cristus ünönmaga, ki vala isten és embör. — 
Másodzor felülmúl egeb imádságokat, mert ő kételen meg hallandó min- 
dönöstől, mert ütet cristus zerzőtte.» Harmadzor stb. L. Lányi: Magy. Egyh. 
Tört. I. k. 283. 1.

4 Pray 253. 1.



említést tettünk, felírt néhányat : később nyomatott abc-táblákat hasz
náltak. A táblán addig gyakorolták a betűket, míg valamennyit meg
ismerték. Némely helyen állítólag fából faragott betűket is használtak 
az abc megismertetésénél. A ki egy év alatt nem bírta elsajátítani ezt az 
ismeretet, az két évig vagy háromig is az első csoportban maradt, mint 
ma is. Sőt valószínűleg sokan egész iskolai idejük alatt nem tanulták 
meg a betűket.

Ha a betűket jól ismerték, azaz : a melyikre csak rámutatott a 
tanító, azt rögtön képesek voltak megnevezni, akkor a szótagolók csoport
jába léptek, a hol a betűket összekötni tanulták, azaz szótagokat képez
tek. Azután szavakat és mondatokat tanultak olvasni. E három cso
portra oszlott az olvasni tanulók osztálya ; mint azt már Quintilianus 
ajánlotta. Hogy nehéz és hosszú út volt ez az olvasnitudásig, az termé
szetes előttünk, a kik a rövidebb- és könnyebbet már ismerjük !

Ekkor következett csak az írás. Hogyan történt az ?
A tanuló most kapta az első taneszközökot a kezébe s az egy 

viaszos fatábla és egy nyél (stilus) volt. így megkezdte a betűvetést vagy 
betűírást ugyanazon rendben, mint a nagy táblán ; vagy saját viaszos 
tábláján azt előírta neki a tanító vagy a vigyázó, sőt némelykor a kezét 
is vezették, s ezt addig gyakorolták, míg csak a tanítványok meg nem 
tanulták. Természetesen ehez is egy tanévre volt szükség. Walafried 
Strábóról ugyan tudjuk saját vallomásából, hogy egy őszön és télen át 
megtanult Írni, habár ezt is legalább 7—8 hóra tehetjük ; de ez bizonyára 
ritkább esetek közé tartozott s főkép annak tulajdoníthatjuk, hogy majd
nem 9 éves korában kezdte.

Az Írásra vonatkozólag legyen szabad azt is fölemlítenem, hogy a 
betűk alakja a XI. századtól a XY. század közepéig a gót-irást követi, de 
ez időtől a klasszikusokkal együtt felujúl a régi gömbölyű Írás a köny
vekben is. A közéleti irás mindazáltal annyiban különbözik a könyveké
től, a mennyiben összefüggő folyóírást mutat, míg a könyvekben a betűk 
különállók.

A legtöbb népiskolában latin nyelvtant is tanítván abban a kö
vetkező menetet követték : Előkészítésül a mindennapi tárgyak neveit, 
majd igéket, mellékneveket és a többi beszédrészeket tanulták meg lati
nul oly módon, hogy a tanító vagy vigyázó naponkint 5— ti szót addig 
ismételgetett előttük, míg azt mind megtanulták, majd le is írták és 
lassankint a gyermeki felfogás körébe eső mondatokat állítottak össze 
vagy jeles mondásokat és versbe szedett szabályokat tanultak. E közben 
már el is kezdték Priscianus vagy Donatus és Alexander grammatikáját 
rendszeresen tanulni, természetesen jobbára hallásból, mert a nyomatott 
könyvek csak a XV század végén és még inkább a XYI. század elején 
kezdtek terjedni. Legfölebb az ügyesebbek akként segítettek magukon,
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leírták mondolás után vagy egymástól ; ámbár az iskoláknak akkori ké
nyelmetlen fölszerelése sem igen kedvezett az Írásnak.

Gyulay Béla.
(Folytatjuk.)

AZ 1891. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOKRÓL.

E czím alatt kivonatban közöljük a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium engedélyével dr. Fináczy Ernőnek, az orsz. közoktatási 
tanács előadójának azon jelentését, melyet a minisztérium rendelke
zése és vezetése alatt álló középiskolák tavalyi érettségi vizsgálatairól 
az ügyiratok alapján az elnökség nevében a tanács elé terjesztett. 
Megjegyezzük, hogy a meghatározott személyekre és intézetekre 
vonatkozó nevek és hivatkozások, mint nem a nyilvánosság elé 
valók, elhagyattak, s csupán azon részek közöltetnek, melyek álta
lánosabb érdekűek, vagy elvi jelentőségűek. A jelentés — kihagyva 
a kihagyan dókat — így hangzik :

Tisztelt szakosztály !

Midó'n a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezése és veze
tése alatt álló 56 főgymnasium és 21 főreáliskola, összesen tehát 77 teljes 
középiskola 1890/1. tanévi érettségi vizsgálatairól a tanács elnöksége 
nevében jelentést tenni bátorkodom, legyen szabad mindenekelőtt nehány 
számbeli fő-adatot előrebocsátanom, melyeket részben az országgyűlés 
elé terjesztett miniszteri jelentés táblázatainak felhasználásával állítot
tam egybe.

A múlt tanév végén a szóban levő középiskoláknál 1494 tanuló 
jelentkezett érettségi vizsgálatra. Közülök már az Írásbeli vizsgálatokon 
elbukott s egy óv múlva teendő ismétlő vizsgálatra utasíttatott 66 tanuló 
(azaz 4-4%>) s szóbelire tovább ment 1428 tanuló (95*6%). Ezen 1428 
tanuló között jelesen érett volt 185, vagyis az összes jelentkezők 12'3%-a, 
jól érett 438 tanuló (29’3%), elégségesen érett 610 (=40-9%), vagyis, 
megfelelt általában az érettségi vizsgálatokon az 1494 jelentkező közül 
1233 tanuló, a mi 82-5%-ot tesz; nem felelt meg 261 tanuló, vagyis 
17-5%. Ha e számokat az országos átlaggal vetjük egybe, azt látjuk, hogy 
az államkormány rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolákban 
2-5%-kal több tanuló felelt meg, mint általában az egész országban.
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Megemlíthető még, hogy a középiskolákban a múlt évben szigo
rúbban jártak el az érettségi vizsgálatokon, mint a megelőző évben ; 
mert az állami gymnasiumokban és reáliskolákban 1889/90-ben bukott a 
jelentkezők 12'7%-a, tavaly ellenben 14-5%, ép így a községi és kath. 
középiskolákban bukott tavaly előtt 16-9%, tavaly ellenben 19'5%.

Ha szembe állítjuk az érettségi vizsgálatra jelentkezők számát a 
tényleg megfelelt tanulók számával, általában gyenge eredményt talá
lunk 5 középiskolánál (31—37% bukás). E gyenge eredményt az illető 
jelentések részint azzal magyarázzák meg, hogy az osztály értelmi szín
vonala alacsony volt, részint azzal, hogy a tanárok a nyolczadik osztály 
vizsgálatait kellő szigorúsággal nem ejtették meg. Megjegyzem, hogy e 
számításomban oly középiskolákat nem vettem figyelembe, melyekben 
igen csekély volt a vizsgálattevők száma. (Pl. egy középiskolánál 2 tanuló 
tett érettségit, kiknek egyike elbukott. Itt az 50% semmit sem 
bizonyít.)

Ha már most azt a kérdést vetjük fel, melyek voltak azon intéze
tek, a hol az eredmény általában véve, tehát minden tárgyból kiváló 
volt, kimerítő választ alig adhatunk magunknak, — egyrészt azért nem, 
mert a főigazgatói jelentések csekély kivétellel inkább csak az egyes tár
gyakból való kiváló eredményt jelzik, másrészt pedig, mert a számok 
ebbon a tekintetben nagyon függnek az alkalmazott mértéktől. Azért itt 
tájékoztatásul csak nehány érdekesebb számadatot közölhetek. Oly közép
iskola, hol nem vettetett vissza egy tanuló sem az írásbeli vizsgálaton, 
volt 45 : ezek közt vannak 3 híján az összes reáliskolák. Oly intézet, a 
hol sem írásbelin, se szóbelin nem vettetett vissza egyetlen egy tanuló 
sem, ahol tehát minden jelentkezett növendék megfelelt, csak 9 volt. 
Ilyenek pl. a nagybecskereki gymnasium 11 tanulóval, a budapesti V. kér. 
áll. reáliskola 41 tanulóval stb. Minthogy az illető főigazgatók jelentésé
ből kitetszőleg a szép eredmény nem esetleges véletlen, azért az intézetek 
tanári testületéi a minisztérium elismerését teljes mértékben megér
demlik.

Felsorolom azonfelül azokat a (nyilvános) középiskolákat, melyek
ben a jelentkező tanulóknak legalább is 90%-a megfelelt. Ezek : eperjesi 
gymnasium (megfelelt 96%), kalocsai gymnasium (94%). váczi gymna
sium (94%), losonczi gymnasium (93%), beszterczebányai gymnasium 
(93%), szatmári, aradi, újvidéki, kolozsvári és gyulafehérvári gymnasiu- 
mok és a budapesti II. kér. reáliskola (92%), a pozsonyi gymnasium és 
a győri reáliskola (90%).

Áttérek ezek után az egyes tantárgyakból elért eredményekre, a 
mennyiben t. i. a jelentések alapján Ítéletet lehet mondani :

A magyar írásbeli dolgozatokról ez alkalommal is általában azt 
olvassuk, hogy csak kevésben található fel a gondolkozás fejlettségének
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oly foka, a milyent egy középiskolát végzett ifjútól méltán el loliet várni, 
jár, mint alább látni fogjuk, sokszor a tételek alaki vagy tartalmi fogya
tékosságán is múlhatott a kevésbbé kielégítő eredmény. A minisz
térium 1891. évi 52,348. számú körrendeletének a magyar Írásbeli dolgo
zatok elbírálására vonatkozó része úgy látszik ezúttal még nem volt tel
esen alkalmazható : legalább erre vall, hogy e dolgozatok elenyésző ritka 
esetben osztályoztattak elégtelen tanjegygyel, mely jelenség nyilván éles 
ellentétben áll maguknak a dolgozatoknak országszerte hirdetett gyar
lóságával. így pl. föltűnő, hogy nehány igen népes tankerületben csak 
2—2 tanuló kapott elégtelen tanjegyet magyar dolgozatára, sőt, a mi 
még sokkal feltűnőbb, voltak túlnyomóan idegenajkú tankerületek is, 
melyekben a kimutatások szerint egyetlen egy tanuló sem dolgozottt a 
magyarból elégtelenül. (Itt még több ily adat következik.)

A felsorolt adatok azt bizonyítják, hogy a magyar írásbeli dolgo
zatokat a valóságban nem bírálják elég szigorúan s hogy e szerint a fent 
idézett miniszteri rendeletnek idevágó figyelmeztetése nagyon időszerű 
és szükséges volt, sőt esetleg ismételhető is.

Az írásbeli kidolgozásra feladott tételek közt sok van, mely egyik 
másik tekintetben nem mondható alkalmasnak. Majdnem minden inté
zetnél van a 3 tétel közt egy, mely tisztán és kizárólag a tankönyv egy- 
egy fejezetének reprodukálására vagy puszta nomenclaturára készteti a 
tanulókat. Ilyenek például : «Az irodalmunk újjászületése korában kelet
kezett iskolák ismertetése a legelőkelőbb szereplők feltüntetésével». •— 
«IV. Béla, mint az ország második alapítója». — «A magyar irodalom 
jelesebb művelői». — «Azon ivókról és költőkről, kik a magyar nemzeti 
irodalomban vagy írott műveik által alkottak korszakot, vagy eszméik és 
irányításuk által irodalmunk fejlődésére hathatósan befolytak», — stb. 
Egy középiskolában 23 tanuló tett írásbelit, közülök 1 tanuló választotta 
a philosopliiai, 2 a természettudományi és 20 a történeti tárgyút (II. 
József reformtörekvései). E példa nemcsak azt mutatja, hogy a tanulók 
rendszerint azt a tételt választják, mely tankönyveik leczkeszerű anya
gához legközelebb áll, hanem bizonyságául szolgál annak is, hogy három
féle magyar tételnek szabad választásra való kitűzése a gyakorlatban 
meglehetősen illuzoriussá teszi azt a czólt, melyet a vizsgálati utasítás 
involvál. Ugyanezen eredményre jutott két év előtt a kormányképviselők 
és miniszteri biztosok értekezlete is.

A helytelenül kitűzött magyar írásbeli tételek második kategóriá
jához tartoznak azok, melyeknek színvonala túlságosan magas volt, oly
annyira, hogy azok a középiskolát végzett növendék felfogását, tapaszta
latait és tanulmányait jóval meghaladják. Ilyen pl : «Az ó-kori klasszi- 
czizmus körútja az európai kultúrnépeknél s nálunk egészen Hugó Káro- 
lyig». E feladat terjedelme oly nagy, hogy nyilván csak előleges és hossza-
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dalmas preparálással dolgozhatták ki a tanulók. Szerfölött nehéz tétel 
volt továbbá: «A lelki élet fejlődése»..................

A magyar szóbeli vizsgálatokról s azok eredményéről és színvona
láról a legkülönbözőbb becsléseket olvassuk a főigazgatói jelentésekben, 
úgy hogy bajos volna általánosan jellemző vonásokat kiemelni. Egyéb
iránt a magyar nyelv ismeretének különböző foka hazánk különböző 
vidékein már eleve is kizárja e téren az apodiktikus általánosítás lehető
ségét. Mégis azt az .egyet konstatálnunk kell, hogy a magyar feleletek 
még mindig nagyon szorosan tapadnak oda a tankönyvekhez, a minek 
bizonyságául szolgálhat pl. egy főigazgató azon állítása, hogy a kerület
nek úgyszólva összes középiskoláiban «puszta leczke-felmondások» voltak 
a magyar feleletek. Hogy itt a tanításban is van hiba, az nyilvánvaló ; 
különösen pedig abban, hogy magyar tanáraink sok esetben nem irodal
mat, hanem főleg irodalmi elméletet és irodalomtörténetet tanítanak. 
Összefügg ezzel a tanulóknak csekély olvasottsága, melyet a jelentések 
felpanaszolnak.

A szóbeli vizsgálatokon feladott kérdéseket a tanács elnökségo 
azon okból, mert a jegyzőkönyvek épen e tárgynál igen gyakran nagyon 
szűkszavúak, beható kritika tárgyává nem kívánta tenni. De kiemelen- 
dőnok tartja, hogy (a jegyzőkönyvek után ítélve) legszebb kérdések a 
......................gymnasiumokban és a .......... reáliskolákban fordulnak elő.

A latin Írásbeli dolgozatok tételeinek minőségéről a bemutatott 
jelentések alapján nem Ítélhetünk, mert a fordítandó szöveget nem szok
ták beküldeni az intézetek. A mi az eredményt illeti, több oldalról jelen
tik, hogy e dolgozatok általában gyengék, aránylag hasonlíthatatlanul 
gyengébbek, mint a szóbeli feleletek. A helyzetet jól jellemzi egyik főigaz
gató, midőn azt írja, hogy «a magyarból latinra való fordítási ügyesség 
egészben véve alacsony fokon marad még akkor is, ha a latin stilisztiká
nak és synonymikának csak igen elemi követelményeivel is mérjük a dol
got. Tehát igazi latin stílusról nem lehet komolyan szó.» Nemcsak latin 
stílusról, tehetjük hozzá, hanem tisztességes latin pensumról sem lehet 
komolyan szó. s a kormányképviselők és miniszteri biztosok ezen e téren 
teszik rendszerint a legsajnálatosabb tapasztalatokat.

Ellenben elismerik a jelentések, hogy a szóbeli vizsgálatokon kapott 
feleletekkel, nevezetesen a latinból magyarra való fordítós készségével 
általánosságban meg lehet elégedni. Nagy baja azonban még mindig latin 
irodalmi tanításunknak, hogy több helyütt rendszeres irodalomtörténeti 
és régiségtani kézikönyvek vagy magyarázatok alakjában közlik az idevágó 
ismereteket, ami nemcsak az utasításokkal, hanem minden józan közép
iskolai didaktika elveivel ellenkezik. A helyett, hogy az olvasmány kap
csán alkalmilag tárgyalnák és a végén csak összefoglalnák az anyagot, 
leczkeszerű előadásokat tartanak sok helyütt az antiquitásokból, de külö-
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nősen az irodalomtörténetből. Ennek a következménye azután, hogy a 
szóbeli vizsgálatokon ily kérdésekkel találkozunk : C. Lucilius és mun
kájának jellemzése. — Különbség Theokritos és Vergilius közt. — Mi 
jellemzi a római irodalom archaistikus korszakát ? — A római iroda
lom legrégibb emlékei. — Az ezüstkor satirikusai. — L. Andronicus. — 
A vallási költészet az első korszakban. — Az ezüst korszak költészete. — 
Legrégibb latin nyelvemlékek. — Carmen arvale. — Cornelius Nepos 
élete. — Naevius és Q. Ennius stb.

Még a grammatikai kérdések kapcsán is kell egy észrevételt tennie 
az elnökségnek. A szóbeli vizsgálatokon rendszerint minden tanuló kap 
egy kérdést a latin grammatikából vagy stilisztikából is, a mi egészen 
helyes, feltéve, hogy a kérdések jól, az érettségi vizsgálat színvonalának 
mértéke szerint vannak fogalmazva. Ily kérdések, mint pl. «Beszéljen 
valamit a supinumról» vagy «A gerendáimról » nem valók érettségi vizs
gálatra. A helyes eljárást egy gymnasium jegyzőkönyve tünteti fel, mely
ben ily grammatikai kérdések olvashatók : «Mely latin kifejezések felelnek 
mega magyar eredethatározóknak ? » — «A főmondatbeli coniunctivus 
különféle tempusai, mely esetekben kívánnak nagyobb figyelmet az író
tól ? » stb.

Általában szép kérdések voltak a latin szóbeli vizsgálaton a 
................. gymnasiumokban.

A görög nyelvi dolgozatokra csak egy észrevétel merült fel, egy 
főigazgatóé, ki azt jelenti, hogy e dolgozatokat általában véve a féktele
nül szabad fordítás jellemzi. Ez észrevétel nem alap nélkül való. A tanu
lók, sok esetben nem fogván fel a görög szöveg valamelyik helyét, tudat
lanságukat rendszerint azzal iparkodnak palástolni, hogy a szabad fordítás 
leple alatt észrevétlen elsiklanak a kellemetlen akadály fölött. S a taná
rok, kik nem mindig szoktatják növendékeiket a pontos és lelkiismeretes 
fordításhoz, viszont maguk is szeretnek könnyedén elbánni a fordítással, 
feledékenységnek minősítve a hézagot vagy hibát. Ha idegen szövegből 
való fordítást kívánunk az érettségi vizsgálaton, első és főteendőnk pedáns 
szigorúsággal őrködni a fölött, hogy a szöveg minden értelmi árnyalata 
jusson a fordításban kifejezésre ; különben zérusssá zsugorodik össze a 
megítélés mértéke.

A német nyelvből feladott tételek közt szintén vannak olyanok, 
melyekhez szó fér. Különösen áll ez a gymnasiumokban fordításul kitű
zött szövegek egynémelyikéről. Ilyenek pl. «A fenségesről#, «Kölcsey 
Parainesisének egy része#, «A tragikum Goethe Iphigeniájában», mely 
szövegek tárgyuknál és nyelvüknél fogva túlságos nehezek gymnasiuma- 
inkban.

A német nyelvből elért eredmény gymnasiumainkban ez idő sze
rint annyi, hogy az olvasott német szöveget megértik és jól magyarra
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fordítják a tanulók. Ennyit, de többet nem, még a magyar vidékeken is 
el szoktak érni. A reáliskolákban ellenben a nagyobb óraszám arányá
ban — több az eredmény, sőt a reáliskoláknak körülbelül a felében, a 
jegyzőkönyvek után ítélve, német nyelven folyt a felelés.

A franczia nyelvi Írásbeli dolgozatok tételei — a jelentésekből 
Ítélve — tudomásul vehetők.

Beható vizsgálat alá vette ez alkalommal a tanács elnöksége a 
történetből feladott kérdéseket, főleg a m. évi 52,348. számú miniszteri 
rendelet szempontjából. E rendelet tudvalévőén azt kívánja, hogy a hazai 
történettel kapcsolatba hozható világtörténeti események is belevonas
sanak a történelmi érettségi vizsgálat keretébe. Örömmel jelenthetem, 
hogy egy-két intézet kivételével az összes idetartozó középiskolák többé- 
kevé.sbbé iparkodtak a kívánalomnak megfelelni. Kiválnak e tekintetben
a következő intézetek történelmi kérdései : ............. gymnasiumok,
............. reáliskolák. A legszebbek, sőt lehet mondani mintaszerűek a
kérdések a ............. gymnasiumokban. Ellenben kifogás alá eshetnek a
történeti kérdések a ............. gymnasiumokban azon okból, mert alig
akad itt-ott egy-egy összefoglaló kérdés. Többnyire elaprózott, inkább 
chablonszerű és kiszakított apró részletkérdések. (Pl. Udvari viszályok 
Sz. Imre halála után. — II. Endre uralmának első fele, — stb.)

Azon kérdésre, hogy mennyire vonták bele a földrajzot a törté
nelmi vizsgálatba, biztos feleletet a jegyzőkönyvek alapján nem adhatunk, 
mert hiszen külön földrajzi kérdések kitűzését az idézett körrendelet 
nem kívánja, csak hangsúlyozza, hogy a történelem keretébe foglalható 
földrajzi vonatkozások ne mellőztessenek. Mindamellett külön földrajzi 
kérdésekkel is találkozunk elvétve 28 középiskolában.

Végül némileg új követelményről lévén szó — tanulságosnak 
tartottam az összes jegyzőkönyvekből kiírni azokat a szebb kérdéseket, 
melyek a magyar történetnek a világtörténeti eseményekkel való kapcso
latára vonatkoznak. íme itt következnek :

1. Nagy Lajos és Velencze. 2. A külfölddel való szoros összekötte
tés hatása Magyarországra Zsigmond alatt. 3. A külfölddel kötött fejedelmi 
házasságokról. 4. XIV. Lajos befolyása a magyar ügyekre. 5. Magyarország 
a népvándorlás idejében. 6. III. Henrik szerepe Magyarországon. 7. Róbert 
Károly családi összeköttetései. 8. A görög császárság befolyása Magyar- 
országon. 9. Európa állapota a mohácsi vész idején. 10. Az osztrák-magyar 
monarchia alkotó részeinek első tömörülése. 11. A magyarok külföldi 
kalandozása a vezérek korában. 12. Pannónia a római uralom alatt.
13. A franczia foriadalom eszméinek hatása a magyar társadalomra.
14. A keresztes hadjáratok hatása Magyarországra. 15. A német császári 
hatalom Magyarországon. 10. Magyarország részvétele a 30 éves háborúk
ban. 17. A Napoleon-féle háborúk hatása Magyarországra. 18. István és 
Gizella egybekelésének jelentősége a magyar nemzet szempontjából. 
19. III. Károly uralkodásának főbb eseményei vonatkozással a spanyol
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örökösödési háborúra. 20. Az olasz műveltség meghonosítása hazánkban.
21. Minő átalakulás történt Európában a XIY. és XV. században s minő 
helyet foglalt el Magyarország az európai államrendszerben ekkor?
22. Mátyás beavatkozása a nyugateurópai ügyekbe ? 23. Felsorolandók a 
XVIII. század összes háborúi, melyekben Magyarország részt vett. Mit 
nyert hazánk ezen háborúk által politikailag és területileg ? 24. Magyar- 
ország békés és háborús érintkezései Ausztriával, kezdettől a mohácsi 
vészig. 25. Ismertetése ama népeknek, melyek a népvándorlás korában 
hazánk területén megfordultak. 26. Hazánk területének változása máig. 
27. Hazánk érint kezése a byzanczi császársággal. 28. Magyar- és 
Francziaország érintkezései (HL Béla, I. Ferdmánd, II. Bákóczi Fe- 
rencz. 30 éves háború. 1805. évi pozsonyi béke). 29. Hazánk viszo
nya a római cúriához 1526-ig. 30. A magyar alkotmány ellentéte a 
XVIII. század eszméivel. 31. Magyarország és a keresztes hadjáratok. 
32. II. Bákóczi Ferencz külföldi szövetségeseket keres. 33. Hunyadi 
János Frigyes elleni háborúja. 34. Az arany bulla és a Magna Charta. 
35. IV. Béla cseh háborúi összeköttetésben a Habsburgokkal. 36. Mar- 
tinuzzi külügyi politikája. 37. Az ellenreformatió Európaszerte és 
hazánkban. 38. A Habsburgok küzdelme a franczia királyok ellen. 
39. Magyarország és Lengyelország közti kapcsolat. 40. Az olasz renais
sance hatása Magyarországra politikában, egyházban, művészetben. 
41. Zsigmond alkotmányos intézkedései; német császári politikája; a 
Husz-féle mozgalmak ; a constanzi zsinat. 42. A Thököly-mozgalmak, 
XIV. Lajos. Hollandia elleni háború ; reuniók, Lipót elleni politika Thökö- 
livel. 43. Mátyás a renaissance politikai irányzat képviselője ; a Csehor
szág és Ausztria ellen intézett szövetségei (XI. Lajos, Merész Károly). 44. 
A Bákóczi-féle mozgalom a spanyol örökösödési és a nagy éjszaki háború 
hátterében. 45. Mátyás mint a renaissance előharczosa ; Medici Lőrincz 
állama. 46. A magyar és angol alkotmány alaptörvényei. 47. A dürnkrúti 
csata, Habsburgi Budolf és Ottokár. 48. Az Investitura-harcz. 49. Hogyan 
éreztette hatását hazánkra a szent szövetség ? 50. A magyar hadszervezet 
fejlődése összehasonlítva Európa hasonló viszonyaival. 51. A püspöki szé
kek betöltésének módjai hazánkban s tekintettel a világtörténetre. 52. 
A franczia írók hatása hazánk történetében.

A mathematikai Írásbeli feladatra kitűzött tételek közt van több, 
mely kifogás alá esik. Pl. hiba, mikor egy gymnasium megadja a háromszög 
2 oldalát és 1 szögét, azzal, hogy minden tanuló válaszsza meg tetszése 
szerint az illető 2 oldalt és szöget. Nem helyes egy reáliskola ezen tétele : 
«Adatik а Д területe és mind a 3 szöge, kerestetnek az oldalak», hol 
még az is meg van mondva, hogy miféle egyenletek szerint fejtsék meg 
az oldalakat. Túlságos könnyű volt ez a tétel : «Egy trapéz alsó alapja 
7'2 dm., a felső 5‘3, magassága 4-5. Mekkora azon Д magassága, mely
nek megfelelő alapja 7-2 dm., területe =  a trapézéval ?» stb.

Egyébiránt a mathematikai tételek általában megütik a mértéket.
A mathematikai és physikai szóbeli vizsgálatokon adott kérdések 

túlnyomóan helyes alakban és kellő terjedelemmel voltak kitűzve. Mégis 
meg kell azonban jegyezni, hogy akadnak, kivált a mathematikában oly
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kérdésok is, melyek a gymnasiumi vagy reáliskolai tanítás tervén t úl- 
mennek, s mint ilyenek elhibázottak. Felsorolok néhány feltűnőbbet 
Newton szerint j/"82 (gymn.). — Ugyanazon események ismétlő
désének valószínűsége (gymn.). — Felsőbb rendű egyenletek megoldása 
(gymn.). — Harmadfokú egyenletek (gymn.). — N ismeretlonű egyenlet 
megfejtése n egyenlettel (gymn.). —Biquadratics egyenletek (gymn.).—

Mutassa ki, hogy e convergens (gymn.). — Lim. (1 + —■ — e(gymn.).
A felsőbb sorok összegező tagja (gymn.). -— Láncztört alakítása 

(gymn.). — A trinomus-tétel (gymn.). — Cardanus tétele (gymn.). — 
Cera tétele (gymn.). — Keciprok egyenletek (gymn.).

Néhány intézet mathematikai vizsgálata, úgy látszik, nagyon szűk 
körben mozgott. Legalább erre vall a kérdések többszöri megismétlése. 
Pl. egy gymnasiumban Pythagoras tétele a vizsgálat folyamán 4-szer, 
Carnot tétele 3-szor ismétlődött. Egy másik gymnasiumon 33 tanuló 
tett szóbelit, s mégis az egész vizsgálat alatt csak épen egy trigonometriai 
kérdés fordult elő (ú. m. a háromszög területe a, ß, j'-ból).

A physikai kérdések legnagyobb része megfelelő. Még sem hagy
ható azonban megjegyzés nélkül, hogy voltak intézetek, a hol a kérdések 
mind a tiszta elmélet körében mozognak, s a physika gyakorlati alkal
mazásának nincsen nyoma. A másik észrevétel, hogy voltak intézetek 
(bár nem sok), melyekben a physika tananyagával kapcsolatos chemiai 
ismereteket teljesen ignorálták a vizsgálaton.

Megemlítem végül, hogy a kérdésekből következtetve a mathema- 
tikából és physikából szép menete lehetett a vizsgálatnak a következő
középiskolákban : ........................gymnasiumok é s ...........................
reáliskolák.

Ezek után hátra van még, hogy az érettségi vizsgálati eljárás te
kintetéből referáljak a t. szakosztálynak az ügyiratok tartalmáról. (Kö
vetkeznek egyes specziális esetek.)
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IRODALOM.

Vezérkönyvek a népiskolai tanításban. 1. Az első osztály teljes 
vezérkönyve Herbart-Ziller rendszere nyomán. Irta: Dreisziger Fermez, 
tanító Adán. Zenta, 1892. Ara 2 frt. — 2. A gyermek első tanítója, 
gyakorlati vezérkönyv, az elemi népiskola I. osztályában kötelezett ösz- 
szes tantárgyak tanítására. A miniszteri tantervliez alkalmazva. Irta : 
Juhay Antal, fővárosi tanitó. Budapest, 1892. Ara 2 frt 50 kr.

Két hasonló tárgyú, de irányában, czéljában egymástól merőben 
elütő mű fekszik előttünk, mindkettőt az iskolai tanításban jártas, gya
korlatilag működő tanférflu irta, de míg az egyik úttörő kíván lenni és 
egy új pædagogiai irányt akar behozni iskoláinkba, a másik mintegy a 
mai praxist akarja kodifikálni. — Mindenesetre, eltekintve mindentől, 
igen szép dolog, ha egy tanító, ki egész nap el van foglalva, fárasztó 
munkája után az üdülésre szánt időt mintegy meglopva magától, tovább 
képezi magát és a tanügyet irodalmilag is szolgálja, azonban azt hiszem, 
hogy sem a szerzőknek, sem különösen tanügyi irodalmunknak nem 
tennénk jó szolgálatot, ha e műveket nem annyira a tudomány, mint 
inkább a személyes jóindulat szempontjából tekintenők.

Dreisziger könyvében azt a feladatot tűzte ki magának, hogy az 
olvasót első sorban megismertesse Herbart és követői pædagogiai néze
teivel, azután e nézetek gyakorlati alkalmazását az I. osztályra nézve 
megmutassa. Azért könyve a bevezetésen kívül elméleti és gyakor
lati részre oszlik. Az elméleti részben foglalkozik a népiskolai tananyag 
kiszemelésével, a tananyag elrendezésével, a tanmenettel és az oktatás 
tagolásával ; a gyakorlati részben sorra veszi az egyes tantárgyakat és 
részletes utasításokat ad azok tanítására. Minthogy a szerző e munkájá
ban leginkább Rein-nak «Das erste Schuljahr» czímű müvét követi, össze
hasonlítottam ekét munkát, de sajnálattal konstatálnom kell, hogy D. úr 
könyve messzire elmarad német mintája megett. Különösen az elméleti 
rész az, mely rosszul sikerült, mert oly benyomást tesz rám, hogy az 
olvasó, a ki a nevezett pædagogiai irányt még nem ismeri, aligha fogja 
megérteni, magamnak is folyton a Kein művéből kellett tájékozódnom, 
hogy a magyar könyvet megérthessem. Különösen neheziti a megértést, 
hogy nagyon ragaszkodik a Herbart-féle műszavakhoz, melyek tanítóink 
előtt — kiknek első sorban szánta művét — jobbára ismeretlenek lesz
nek. így már az első lapokon (39. 1.) használja a «gondolatkör», «egyen
letesen működő sokoldalú érdek», «érzületi oktatás» stb. kifejezéseket, a 
nélkül, hogy az olvasót kellően tájékoztatná e kifejezések jelentősége 
felől. Azonban nem kívánnám, hogy az elméleti részt még jobban ki-



IRODALOM. 30!)

bővítse, ellenkezőleg iparkodjék rövid, világos előadásra és lehetőleg 
kövesse az általános dolgokban mintaképét, Rein't, mert hogy ez utóbbi 
müvet nem-Herbartisták is megértik és olvassák, bizonyítja az, hogy 
folyton új meg új kiadást ér. Még azt is meg kell jegyeznem, hogy a 
könyv csak úgy hemzseg stílusbeli Ízléstelenségektől, így pl. a 137. lapon, 
így polemizál Rousseauval : «Egy higgadtabb lelkületű kor, egy csak 
kevéssé zavaros elkölcsiségü társadalom az arczához vágta volna annak 
a félig zseni, félig bolond, s a gyermekeit lelenczházba küldő embernek 
nemcsak az Emiljét, hanem bármely neveléstani munkáját.» Komoly 
ember elmosolyodik e sorokon, ha tekintetbe veszszük, hogy eddigelé az 
Emil a pædagogiai irodalom leghatásosabb műve, hogy nemcsak Pes
talozzi, hanem Ziller is Eousseau hatása alatt áll ; a szerző is jól tudja, 
hogy az utóbbi egy egész évet szentel Eobinson-nak, a melynek annak 
idején Rousseau volt oly hathatós szószólója.

Az előadásnak zavarossága, és mint említém, sok helyt az irodalmi 
niveaun alól maradó Ízléstelensége lényegesen csökkenti a mű értékét, 
de van még nagyobb hiánya is. Nem czélom itt a Ziller-féle paedagogiát 
bírálni, bár egyéni meggyőződésem, hogy annak oly formán, mint a 
hogy Németországban létrejött, nálunk nincs jövője, mert hiányzanak a 
kellő feltételek. Különben is bajos oly irányt átültetni, mely még maga 
is fejlődő, változó, kiforratlan ; a szerző maga is okadatolatlanúl sok 
tekintetben lényegeson eltér Zillertől és követőitől. Ziller követői, főleg 
Eein, a népiskolai tananyagban két fő részt különböztetnek meg : 1. ér
zületi oktatást ; 2. természeti oktatást. Érzületi oktatáson azt a tananya
got értik, mely valláserkölcsi tanulságok kiemelésére alkalmas. E tan- 
tárgycsoportozatba beletartozik a hit- és erkölcstan, történelem, iroda
lom (mesék, mondák, elbeszélések, költemények). Szerzőnél a hittan 
külön van választva nemcsak az érzületi oktatástól, hanem a többi tan
anyagtól is és így elejti a Herbartisták egyik leglényegesb követelését, 
hogy az érzületi oktatás maga egy szoros egészet képezzen, mely a többi 
tananyaggal is összefüggésben álljon, pedig a szövegben maga is hang
súlyozza e követelést. E következetlenséget valami módon indokolnia 
kellett volna, mert zavarólag hat az olvasóra. Még zavaróbban hat, hogy 
az érzületi oktatás czíniü fejezetben oly dolgokat tárgyal, a melyek a 
természetismeretek közé tartoznak — azzal a megokolással, hogy ez az 
érzületi anyag tárgyi kezelése. Tárgyi kezelésen nem érthet az ember 
mást, mint az illető mese tartalmának kellő megértetését.

Továbbá hibás a szerző felfogása a természeti ismeretekre vonat
kozólag. Herbart szerint az oktatás feladata kibővíteni a gyermeknek. 
1. tapasztalati körét, 2. érzelemvilágát. Ez utóbbit teszi az érzületi okta
tás, az előbbit a természeti oktatás. A természetet továbbá azért kell 
ismerni, mert innét veszszük az eszközöket, melyekkel erkölcsi eszméin-
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bet megvalósítjuk, mert nemcsak eszmények tisztelete a fó'czél, hanem 
földi tevékenység ez eszmények érdekében. Szerző a természeti oktatást 
hamisan reális képzésnek nevezi, s azt állítja, hogy a gyermekben kevés 
az érdeklődés a körülötte levő reális élet iránt (ezt nem olvashatta 
semmiféle Herbartistánál) és azzal indokolja a reális (!) képzés szüksé
gességét, hogy ez fejleszti a gyermek eszét, és teszi képessé erkölcsi 
igazságok megértésére. Ez állítás merőn ellenkezik Herbarték psycho- 
logiájával, sőt a szerző saját előadásával is az I. elméleti részben. 
A természeti ismeretekben gyakorlott gondolkodás t. i. éppenség
gel nem képesíti a gyermeket erkölcsi gondolatok felfogására, hanem 
csakis természettudományi igazságok felfogására, továbbá a gondolko
dást nem csak egy tárgycsoportban lehet, hanem valamennyi tantárgy 
tanításánál lehet és kell is fejleszteni, mint azt szerző az elméleti rész
III. és IY. fejezetében is állítja. Mindezeknél fogva a szerző egyik czélját 
nem érte el, mert az olvasó e könyvből nem nyer világos, áttekinthető 
képet a Herbart-Ziller-féle pædagogiai elméletről.

Mindamellett e munkát nyereségnek tekinthetjük pædagogiai iro
dalmunkra nézve, mert gyakorlati része, mely a tananyagot részletezi és 
feldolgozza, igen tanulságos és kétségkívül jótékonyan hathatna a nép
iskolai tanítás praxisára. Ezen a részen látszik, hogy egy az iskolát ala
posan ismerő tanító irta és kívánatos volna, hogy e gyakorlati minta- 
leczkékről minél többen vennének tudomást. Főleg tanító-képző intéze
tek tanárai, kik gyakrabban kerülnek abba a helyzetbe, hogy tanulóikat 
valami jó mintára kellene utalniok, örömmel üdvözölhetik e könyvet, 
mely az I. osztály valamennyi tárgyából igen használható mintaleczkéket 
ad, hogy ezekben nagyrészt szintén Eeint követi, a könyvnek csak javára 
válik. Gyakorlati tanító, a ki nem lesz képes, mint felteszem, az elméleti 
részen átvergődni, ragadja ki a könyvből az érzületi oktatás czímtí 
fejezetet, nevezze el beszéd- és értelemgyakorlatoknak és a 155. lap
tól a 205. lapig terjedő részben igen részletes és jó útmutatást fog 
nyerni a nevezett tárgy tanítására, mert elbeszélés, leírás, vers, rajzolás 
szoros kapcsolatban van egymással. Itt csak egy hiány van : nem 
közöl elég, emlézésre is alkalmas verseket, ezen a bajon azonban 
könnyen lehet segíteni. Talán legjobban sikerült fejezet a számtan taní
tásáról szóló, különösen figyelemre méltók a közlött részletes præparà- 
cziók.

Mindezeknél fogva ezt a munkát tanítóknak, tanítójelölteknek és 
mindazoknak, kik a Herbart-féle pædagogia gyakorlatával meg akarnak 
ismerkedni, melegen ajánlhatjuk, és csak az volna kívánatos, hogy a 
szerző egy új kiadásnál az elméleti részeket átdolgozva, rövid és világos 
áttekintést nyújtana a szóban levő pædagogiai rendszerről.

Sokkal kevesebb elismeréssel szólhatok a Juhay-féle vezérkönyv-
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ml. Ez mellőzve minden hosszasabb pædagogiai fejtegetést, a lehető leg
nagyobb részletességgel és aprólékossággal írja le az első osztály teljes 
tananyagát, úgy hogy az első osztálybeli tanítás hű photographiáját 
nyújtja, a mennyiben a könyv, úgy látszik, úgy keletkezett, hogy a 
szerző tanítását majdnem szóról-szóra a legnagyobb gonddal feljegyezte. 
Mindenesetre annyiból érdekes könyv, a mennyiben jobban megismertet 
az iskoláinkban divó tanítással, mint bármi statisztikai kimutatás, az is 
látszik, hogy szerzője rendkívül ügyes, világosan beszélő tanító, a ki le 
tud a gyermekek felfogásához ereszkedni, lelkiismeretes előkészüléséről 
és tanításáról pedig azzal tesz tanúságot, hogy tanítását Írásban is fel
jegyezte. Más kérdés azonban, czélszerü volt-e ezt könyvalakban kiadni ? 
Egyáltalán hova jutnánk, ha minden ügyes és lelkiismeretes tanító ösz- 
szes tanítását könyvalakban is közölné ?

Az a kérdés tehát, mikor és miért okadatolt ilynemű preparáczió- 
gyűjteménynek, vezérkönyvnek a kiadása ? Tény, hogy újabb időben, 
különösen Németországban oly nagy preparáczió-irodalom fejlődött ki, 
hogy az ember már-már alig képes áttekinteni, így hogy csak a legkivá
lóbb műveket említsük, ilyenek : Staude præparâcziôi a bibliai történe
tekhez, Herrmann és Krellé a német történethez, Junge, Kiessling és 
Pfalz, Seyfert és Conrad könyvei a természetrajz- és physikáról, Kehr, 
Rudolph, Wangemannéi a német nyelv és fogalmazás tanításáról, egy 
egész sereg vezérkönyv a számtan tanításról ; a Hirt-féle czég Boroszló
ban egy egész praeparácziós gyűjteményt ad ki, mely már eddig több 
mint 20 füzetre terjed és valamennyi népiskolai tárgy köréből közöl gya
korlati mintaleczkéket. Futólagos áttekintés után is azonnal feltűnik, 
hogy e munkák egyes szakmákra vonatkoznak, szerzőik tehát összes ere
jüket és képességüket arra fordították, hogy egy általuk szeretettel ápolt 
szaknak tananyagát feldolgozzák, ily módon tehát jeles szakemberek 
adnak tanácsot a néptanítónak, a ki nem ér rá, hogy részletesen foglal
kozzék valamennyi népiskolai tantárgy alaposabb tanulmányozásával. — 
De nem csak e munkamegosztás jellemzi a fenti vezérkönyvoket, hanem 
az a törekvés, hogy valamely új pædagogiai elvet ne csak elméletben, 
hanem gyakorlati példákban bemutassanak. E fent megnevezett művek 
mind a tanítás javítására, előmozdítására törekszenek, de minthogy már 
gyakran megtörtént, hogy pædagogiai elveket rosszul vagy hibásan 
valósítottak meg a gyakorlatban, teljesen jogosult dolog, ha az illető 
szerző szemléletes, mintáúl szolgáló példákon mutatja meg, miként kép
zeli a tanítást. A tanító csakis ily részletes prseparáczió alapján Ítélheti 
meg az ajánlott tanítási módszert és határozhatja el magát az adott 
tanácsok, utasítások követésére. E szempontból kiindulva helyeseltük 
fentebb a Dreisziger-féle vezérkönyv gyakorlati részét, és ugyan e szem
pontból nem helyeselhetjük a Juhay-féle vezérkönyv eljárását. Ismere-



5 1 2 IRODALOM.

tes dolog, hogy tanítói körökben nagyon panaszkodnak a beszéd- és érte
lemgyakorlatok tanításában tapasztalt hiányokról, a kormány által 
kiadott vezérkönyvvel sincsenek megelégedve, mert bár a munka annak 
idején úttörő volt, de most elavult ; e tárgy tanítása ma nagyon sivár, 
unalmas tanítóra és tanulóra nézve, mert nincs megtanulásra igazán 
érdemes tárgya. A szerző e tárgy tanításában egészen a fent jelzett alapon 
áll, tanítása nagyrészt érdektelen tárgyak leírásából áll, nagyon kevés 
elbeszélést közöl és a népmesék és népdal bőséges kincséből nem merit 
semmit, az újabb munkákat, mint pl. a Peresét figyelmen kívül hagyja. 
Nem menti ez eljárást a miniszteri tantervhez való ragaszkodás, mert ez 
a tanítandó tárgyakat nem sorolja fel részletesen, hanem a tanítóra bizza 
a tárgyak kiszemelését. Nem bocsátkozhatunk részletekbe, de nem mel
lőzhetjük hallgatással, hogy az emberi test részletes, majdnem anató
miai leírása, a 154-—165. lapon, semmiesetre se való az első osztályba, 
továbbá, hogy a közlött versek nagy része oly kevés költői becsesei bír, 
hogy azoknak könyv nélkül való betaníttatása nagy hiba volna. Csak azt 
kell még megjegyeznem, hogy az irva-olvasásnál elég lett volna egy-két 
betű tanítását részletesen bemutatni, mert az eljárás folyton ismétlődik 
és most erre nézve is rendelkezésre áll többi közt a Gönczy-féle vezér
könyv ; ez áll a számtan-tanításra is ; a nagy részletesség és egyhangúság 
kifárasztja az olvasót. Igaz ugyan, hogy a szerző e részletességet azzal 
okolja meg, hogy könyvét egyrészt szülőknek, nevelőknek is szánta, kik a 
gyermeket otthon tanítják, de ezeket a könyv könnyen önállótlan, a vezér
könyvet gépiesen követő/tanításra csábíthatja. Mind e megjegyzések ko
rántsem irányulnak a szerző személyes működése ellen, elismerjük, hogy 
a czélt, melyet magának kitűzött, nagy ügyességgel érte el ; de épen tan
ügyünk fejlesztése szempontjából kívánatos volna, hogy a szerző magasabb, 
érdemesebb czélt tűzne ki magának ; jó előadása, nagy szorgalma és te
hetsége, melyeket e könyvben is tanúsít, biztosítanak, hogy ha erejét 
egyik-másik népiskolai tárgy módszerének javítására szentelné, e téren a 
tanférfiak háláját kiérdemlő működést fejthetne ki. m.
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VÁLASZ «AZ EMLÉKEZÉS PSYCHOLOGIÁJA»
CZ. MUNKÁM BÍRÁLÓJÁNAK.

A «Magyar Pædagogia» I. évfolyamának 6. 7. számában fent jel
zett munkám bírálata jelent meg Waldapfel János úr tollából. Munká
mat a Pécsett megjelenő «Néptanodában» közöltem, s csak kevés külön 
lenyomatot készíttettem. Minthogy munkám könyvkereskedésekben 
nem kapható, s így a bírálónak szava esetleg hangadó lehetne, köteles
ségemnek tartottam jelen válaszom közlését.

Igen sajnálom, hogy bíráló úr munkám intenczióját nem értette 
meg. Eszem ágában sem volt az emlékezés psychologiája terén ríj útakat 
törni és új eredményeket bemutatni ; fő czólom az volt, hogy ezt a kér
dést a tudomány mai álláspontjáról, a szakirodalom felhasználásával 
vagy figyelembevételével, saját tapasztalataim ártékcsitósévd egy szemlé
letes képbe foglaljam. Ott, a hol a neveléstudományi szakirodalom any- 
nyira fejlett, hogy értékük csakis a teljesen új eredményeket konstatáló 
műveknek van, ott megengedem, hogy az én munkámnak sem lehetne 
becset tulajdonítani, és ilyen körülmények között az ilyen hangon tar
tott bírálatot teljesen jogosultnak tartanám ; de nálunk, a hol a pæd. 
részlet kérdésekkel eddigelé alig foglalkoztak, ilyen magas hangból be
szólni a jóakaratú munkásoknak kezdeményezéseiről, mint a hogy ezt a 
bíráló úr teszi, épen pæd. szempontból kárhozatos. Az ilyen eljárás nem 
bátorítja, hanem elriasztja és elkedvetleníti a munkásokat. Es bírálónál 
ez annyival kevésbbé érthető, mert maga is beismeri: «A psychologiá- 
nak azon részei között, melyek a legközvetlenebb kapcsolatban vannak 
a pædagogus elmélkedéseivel, s a melyek problémáinak súlyát úgyszólva 
lépésrői-lépésre érezni kénytelen, a dolog természeténél fogva kiváló 
helyet foglal el az emlékezés fejezete. S így nem is csoda, hogy a pæda- 
gogusok azon kis csoportja, mely a psychologia egyes fejezeteinek mo
nografikus feldolgozásait oly előmunkálatoknak tartja, melyekre a jelen
kori tudományos pædagogiânak mulhatlan szüksége van, feltűnő szere
tettel fordul ép e fejezethez».

De ha a bíráló már a munka intenczióját sem fogta fel, és így 
várni sem lehetett, hogy azt méltányolhassa, azt vártam volna, hogy 
legalább azokban, a miket mond, nagyobb lelkiismeretességet fog ta
núsítani.

Első kifogása, hogy a dolgozatból «alig nyolezadrész jut pædago- 
giai elmélkedéseknek». Bár tovább W. úr beismeri, hogy «a könyv nem 
akar pædagogiai tanulmány lenni», mégis szükségesnek tartom őt arra 
figyelmeztetni, hogy egy pasd. lapban, mely hetenkint egyszer szokott

* Ezentúl e helyen csak a bírálók valóságos tévedéseit helyreigazító, 
röviden fogalmazott pontoknak ad helyet^ A szerk.
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megjelenni, s mely munkámat nyolcz folytatásban hozta, nem lehet a 
rovatokat egész évre lefoglalni. Psyclio-fizikai alapon tárgyalván az em
lékezést, nemcsak nem  tartom  nevetségesnek, de igenis szükségesnek 
látom a fizikum ápolását minden alkalommal hangsúlyozni. Különben 
is czélom csak az volt, hogy a munka folyamán kifejtett főbb psycholo- 
giai elveket az emlékezés psedagogiájára alkalmazzam és bíráló sem em
líti, hogy e tekintetben helytelenül jártam  volna el.

De m ind ettő l eltekintve — hogy a fő vádra térjek — a biráló 
szerint az egész m unka nem egyéb, m int kompilátum. S mivel bizo
nyítja ezt ?

A munka szerkesztésére nem terjeszkedik ki, m ert bizonyára azt 
egészben eredetinek találta, s talán ép az az oka, hogy arra, mi ha m a
gában véve nem is nagy, de mégis csak valami kis érdem, szót veszte
getni nem óhajtott. A munka egészét tehát a kompiláezió vádja nem 
érheti. Mivé törpül tehát az egész kompiláezió kérdése ? Arra az egy
két helyre, a melyet nem is nagy utánjárással — mert a forrásokat m,a- 
gam megjelöltem — Lindner-Klamarik és E ibot könyveiből össze- 
böngézett.

Ha m unkám  csakugyan kompilátum lenne — mit különben a 
biráló egy szóval sem bizonyított be — akkor első sorban kötelességem
nek tartanám  Lindner-Klamarikot megvédelmezni a biráló azon állítá
sával szemben, hogy ón munkámban a fenti szerzők gondolatmenetét 
követem», bár ezen kijelentése szinte homlokegyenest ellenkezik biráló 
amaz állításával, hogy «egész mondatokat, phrazisokat, példákat átveszek 
s azokat saját kísérletem legkülönbözőbb helyeire illcsztgetem».

Ha én az olvasókat (hiszen a szaktudóssal ezt úgy sem tehetném) 
félrevezetni s a m ás portékáját a magamé gyanánt árulni akartam volna, 
akkor (ne tételezzen fel rólam a biráló úr akkora bárgyúságot) bizonyára 
nem említem meg egytől egyig azokat a műveket, a melyekből m un
kámban részint egyenes idézeteket, részint egyes adatokat találhatni.

Lindner-Klamarik iskolai használatra ír t  könyvéből mást nem 
vehettem át, m in t általános szabályokat, közkeletű, úgyszólván minden 
psychologiában m egtalálható illusztráló példákat és általánosan ismert 
adatokat. Ilyen az inkrim inált munkám 17. lapja, melyről a biráló el
felejti megjegyezni, hogy az összegyűjtött adatokat sokkal bővebben 
közli, m int L.-Kl. könyvének 60. lapja. Az emlékezés fajairól (20. lap 
második fele) ép úgy nem mondok újat, m in t a hogy ezt L.-Kl. sem 
teszi. (61. lap), bár gondolatmenetünk sem teljesen azonos. Hasonló áll a 
mnemotechnika czélszerűtlenségéről (23. lap eleje, L.-Kl. 62.) ír t sza
kaszról, melyet ráadásul Quintilián egyik aranymondásával kibővítve 
adok. Ezek után  marad még négy hely, mindössze 25—30 sor, melyek
ben az associatió idearum  ismert törvényét, Eéventlon és Kothe szinte 
ismeretes m nemotechnikai szabályát és végre egy-két pædagogiai 
megjegyzést közlök, melyek eredetiségéért L.-Kl. bizonyára egy szót 
sem vesztegetne ; ez a 25—30 sor összevág Lindner-Klamarik m un
kájával.

A mi pedig E ibot műveit illeti, igazán csak rosszakarat foghatja 
reám a plágiumot. Hiszen mindjárt művem elején (8. lap.) Eibot művé
nek német fordítására egyenesen ráutalok, s azon fejezetben, a hol az ő 
művét, m int főforrást használom, világosan kimondom a tőle átvett ese
tek közlése után, hogy «ez esetek alapján sikerültE ibot-nak az emlékezés
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általános törvényeit megalapítani» s csak e kijelentés után közlöm ma
gokat a törvényeket.

Hogy művem telve van az emlékezés törvényeit kutató tudósok 
neveivel, ezen szintén csak az ütközhetik meg, a ki feledi, hogy az ily 
eljárást egyrészt a tárgy természete, másrészt az olvasók érdeke meg
követeli.

Waldapfel úr a helyett, hogy munkámat érdemlegesen bírálná, 
felhasználja a kedvező' alkalmat, hogy Fauth és Dörpfeld műveinek isme
retével dicsekedjék. Ennek fitogtatását nem találom helyén valónak.

Érdemleges választ a bírálat egyéb pontjaira nem adhatok, leg
feljebb teljes mdignáczióval utasítom vissza bírálónak azon rosszakaratú 
megjegyzését, mintha munkám általában a legkülönbözőbb művek idé
zeteinek tákolmánya lenne. Az emlékezés magyarázatánál a philosophu- 
sok főkép két irányt követnek. Az automatisták, kik közé a többi közt 
Spencer, Ribot, Taine, Mandsley stb. tartoznak, magyarázataikat az ideg- 
rendszer önálló tevékenységére alapítják, míg Bavaisson, Janet, Ferri és 
híveik az emlékezés lényegét a fiziológián kívül keresik. Én, mint bíráló 
tudja, a Spencer, Ribot, Taine által kijelölt irányt követtem, e szerzőkre 
pedig a legkülönbözőbb jelző épen nem illik. De hát a bíráló, ki annyira 
iparkodott művem gyarlóságait feltüntetni, saját intentiója ellen vétett, 
midőn merész állítását bebizonyítani elmulasztotta.

Egyébként nagy igényekkel kis füzetem nem lépett fel, nagy csa
lódás sem érhetett engem az ily bírálat olvasása után sem ; de megval
lom, egyet mégis sajnálok, azt t. i., hogy a bíráló a kérdőit lényegébe 
vágó nézeteit elhallgatta, s hogy c miatt bírálata nekem épen semmi 
szellemi hasznot nem hajtott.

Pozsony. P eh h án y  A.

5 1 5

ELLENVÁLASZ.
Nem akarok ezen, pikáns nyílttéri harczoknál hasznosabb dologra 

termett folyóirat türelmével visszaélni és csak röviden felelek a fentebbi 
« válasz »-ra. Subjectiv éi-zés nyilvánulásait, a sértett hiúság vagy helye
sebben a tetten kapott ember indulatoskodásának tekintem, s mint ilyet 
viszonozni nem kívánom. Csak egészen objective, a számok és tények 
világos és egyedül jogosult nyelvén akarok felelni a válasz azon pont
jaira, melyekben P. úr is adatokat hoz fel, csakhogy mondjuk ki kere
ken — hamis adatokat és hamis számokat.

Mindenekelőtt rectifikálásra szorul P. úr azon állítása, hogy ismer
tetésem fővádja a «compilatio» volt. Bocsánatot kérek, ez vádam súly
pontjának oly eltolása, melyet nem engedhetek meg. A compilatio vád
ját inkább csak futólag érintettem ; annak, a mi ellen én ott felszólaltam, 
és a mit ott lehető legkíméletesebb euphemiával körülírtam, egészen más 
a neve az irodalmi büntetőkönyv nomenclaturájában. Az irodalmi tulaj 
donjog megsértését róttam ott meg első sorban ; ennek lehetőleg erélyes 
üldözése pedig minden irodalomnak fontos erkölcsi kötelessége, mely 
alól semminemű jóakarat fel nem menthet. Az igaz, hogy compilatum- 
nak is mondtam P. úr dolgozatát, — s ezt nem bizonyítottam volna 
eléggé ? Csak nem kívánhatja P. úr, hogy még egyszer lenyomassam köny
vének másoktól átvett helyeit és velük parallel módon a «forrás»-okát. 
Azt megmondtam, hogy «az egész értekezés psychologiai fejtegetései,
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kivéve,egyes bevezető és összeillesztő sorokat 10—12 műből (az autorok 
nagy részét meg is neveztem) vannak részint czitálva, részint pedig czitá- 
latlanul apró változásokkal leírva» ; megmondtam azt is, bogy mi az idé
zetek és átvételek levonása után fenmarad, az — tartalmát tekintve — 
szintén nem egészen a szerzőé. Különben szolgálhatok — ha tetszik — 
a compilatio vádjának igazolására pontosabb adatokkal is. A 42. lapból 
álló psyeliologiai résznek (a tulajdonképi pædagogiai csak 27a 1.) körül
belül a fele tisztán idegen tulajdon, azaz vagy teljesen szóról-szóra és 
idézve, vagy szóról-szóra és idézetlenül, vagy egészen apró módosítások
kal és idézetlenül átvett helyekből áll. Ezenkívül van még 8— 10 lap 
bevezető psyeliologiai fejtegetés, mely mint mondtam, nagyrészt szintén 
csak formailag sajátja a szerzőnek. Tartalmáért első sorban valamely 
vagy több Herbart szellemében írt könyv felelős; hogy melyik, vájjon 
csak a Lindner-féle vagy más is, azt eldönteni nem akarom, és tán nem 
is tudnám. Hogy Herbartianus alapon álló fejtegetések vezették itt ki
váló mértékben a szerzőt, azt eléggé bizonyítják az apperceptióra, érzel
mek és vágyakra vonatkozó részletek. S mindez nem jogosított volna 
arra, hogy P. úr könyvét compilatumnak nevezzem ? — A P. úr által 
válaszában annyira kiemelt szerkesztés, azaz az összeböngészett helyek 
ide s tova illesztgetése, az egésznek valami formába öntése és para
grafusokra osztása, feltéve, hogy az a legnagyobb ügyességgel történt is, 
nem változtat semmit a compilatio tényén. Egyébiránt a compositio első 
kelléke az egység, ez pedig egészen hiányzik P. úr könyvecskéjében, 
mint ezt e rövid mondattal : «nem ad egységes képet» eléggé érthetően 
jelöltem.

De, uggy látszik, P. úr maga is érezte, hogy nem a compilatio, 
hanem az a másik, fentebb kiemelt irodalmi vétség az, mely ellen leg
inkább irányult ismertetésem. Legalább erről tanúskodik válaszának 6.,
8. 9. és 10. kikezdése. Nagyon sajátságos módon védekezik itt P. úr. Min
denekelőtt a Lindner-Klamarikra vonatkozó vádam élét avval igyekszik 
tompítani, hogy azt mondja, hogy «a L, Ivl.-ból nem vehetett mást mint 
általános szabályokat, közkeletű példákat stb. » Én tudtommal egyálta
lában nem reflectáltam arra, hogy mit vett át, csak az átvétel mikéntje 
ellen szólaltam fel, az ellen t. i., hogy egész darabokat ültetett át 
majdnem szóról-szóra, a források idézése nélkül. Ez átplántált részek, 
de már maga az a 4 hely is, melyeknek eléggé furcsán oly kiváltságos 
különállást enged P. úr, sokkal többet tesznek 25—30 sornál; együtt
véve ennek 5—6-szorosa, a kis füzet néhány lapja az, a mit egyenesen 
átvett «L. KI. s-ból. — A mi pedig a válasznak Kibotra vonatkozó részét 
illeti, ebben P. úr saját szövege értelmének ferdítésével akar kibújni az 
igazságos megítélés alól. P. úr azt állítja, hogy Eibotból átvett eseteknek 
5—6 lapra terjedő közlése után világosan megmondta, hogy «ez ese- 
tek»-et Kibotból kölcsönözte. Engedje meg P. úr, hogy saját szövegének, 
illetőleg eredetijének kellő interpretálására figyelmeztessem. Az «ez» 
mutató-névmás, melylyel itt P. úr takaródzik, és a melyet oly furfan
gosan az egész, sőt megelőző 4—5 lapon és 16 kikezdésben felhozot
takra szeretne vonatkoztatni, semmiképen sem terjedhet ki többre, mint 
az ezen «ez» szócskával egy bekezdésben említett «butasági esetek»-re. 
Ezt mindenki be fogja látni, a ki csak futólag megnézi P. úr szövegét 
(1. 28. lap), és a ki előtt a stilistika és grammatika nem teljesen isme
retlen valami. Annál bizonyosabb ez, minthogy Kibot tényleg csak ezen
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«butasági», azaz dementia-esetekből, nem pedig az ezeket megelőző 
mindonféle amnesia-esetből is következteti törvényeit. Az a kis «ez» 
szócska mégis csak nagyon keskeny fügefa-levél akkora irodalmi illet
lenség palástolására, minő 4—5 lapnak, 16. kikezdésnek idézésnélküli 
átvétele. A mi azt a jámbor arczot illeti, melyet P. úr ölt, midőn azt 
mondja, hogy a forrásokat mind megjelölte : épen e sajátságos irodalmi 
becsületesség ellen intéztem elbő sorban szavamat, mely bizonyos köny
vekből egy-két helyet idéz — mintegy lelkiismerete salválására, de aztán 
tíz más helyet, egész lapokat leír, a nélkül, hogy forrását megjelölné.

Még egy pontja van P. úr válaszának, mely figyelemre és feleletre 
méltó. Ez az, melyben azon állításom ellen tiltakozik, hogy a «legkülön
bözőbb» fiúkból szedte össze dolgozata alkotórészeit. О — úgymond -  
azon irányt követte, melyet Spencer, Paine, Ribot és Mandsley jelöltek 
ki, szerzőkre pedig épen nem illik a «legkülönbözőbb» jelző. Hogy e 
négy szerző között nagyfokii összetartozás van, az kétségtelenül igaz, 
ezt tagadni annál kevésbbé lehetne szándékom, minthogy Spencer maga 
az, ki a fentebb melléje sorolt három írót ugyanabban a sorrendben 
egymás mellé állítja, mint azokat, kik «Principles of Psychology» czímű 
munkájának 1. és 2. kiadása között lefolyt időben legtöbbet tettek a 
psychologia terén evolutionisticus eszméinek terjesztéséért (1. Spencer 
«Princ. of Psych. » II. kiadásának előszavát). De mi köze van az ezen 
írók között létező iránymegjegyzésnek P. úr könyvecskéjéhez ? Az ő 
girbe-görbo gondolatmenetű dolgozatában, mely psychophysikus alapon 
állónak Ígérkezik, de részben Herbartista, részben evolutionista, részben 
egészen jellegtelen, és éppen legkevésbbé a szó szoros, eredeti (Fechner- 
féle) értelmében psychophysikus:, — 'irányról, legalább egy irányról szó 
sem lehet. S igazán ojy szörnyű, akkora indignatióval visszautasítandó 
méltatlanságot követtem-e el, midőn olyasvalakiről, ki a psychophysika 
lobogója alatt vitorlázik, ki a nagyobbára Herbart nyomán induló Lind- 
nerből egyszerűen átültet 10—12 helyet, köztük jó classions aristotelesi 
igazságokat és Kant-féle beosztásokat, a ki ezenfelül ugyancsak Lindner 
könyvei vagy esetleg más Herbert irányát követő kézikönyv alapján 
tárgyalja az apperceptio, érzelmek, vágyak, stb. psychologiáját, ki a 
német gyermeklólekószlelőkre Sigismund, Preyer, stb. támaszkodik, ki 
egy keveset idéz Spencerből, még kevesebbet Taineből, egy darabkát 
Wundtból és Horwitzból, jó sokat Heringből, és még többet Itibotból, 
és a ki, hogy ezen a «Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen» 
receptje szerint készült mixtum compositumra még egy kis nemzeti 
mártást is öntsön : a mi Balogh Kálmánunkból és Felmérinkből is 
idéz, midőn ilyen szerzőről mondom — azt állítom, hogy a leg
különbözőbb írókból vett idézetekkel tele tömte dolgozatát, vagy a leg
különbözőbb álláspontú írókból szedte munkája magyarázó és illustráló 
részeit? Megérdemeltem-e kérem ezért a «rosszakarat» csunya vádját ?

Ezek a válasz azon pontjai, melyek az objectivitás látszatával, igaz 
csak csalóka látszatéival bírnak, és a melyeket ezért objectiv feleletre 
méltóknak tartottam. A mi ezenkívül foglaltatik P. úr könyvében, a mit 
az illető vidéki folyóirat tér- s időviszonyairól, saját és L. KI. könyve 
gondolatmenetelének divergentiájáról, a sok autor idézésének szükséges
ségéről stb. mond, az vagy zavaros gallimathias, vagy oly bámulatos 
naivság, hogy rá felelni alig érdemes.

Budapest. W a ld a pfei, J ános,
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

A nagy szünidő után első ülését szeptember 24-ikén tartotta a 
társaság a szokott helyen, az akadémia kis termében. Szépszámú hölgy
éé férfiközönség hallgatta végig a két érdekes felolvasást. Az első, Márki 
Sándor dr.-nak, mint a társaság rendes tagjának székfoglaló értekezése 
volt, melyet Cseng éri János dr. olvasott fel ily ezímen : «A középkor ta
nulmánya». (Lásd jelen számunkban.) A második felolvasás pedig Fel
méri Lajos-пак székfoglalója volt: «Egyetemszervezés és felsőoktatás 
Francziaországban », melyet Bodies Ferencz dr. mutatott be. Mindkét 
felolvasást élénken megéljenezték.

A nyilvános ülést követő zárt ülésen külső tagokul felvétettek :
Belják Bernât (Bártfa), ifj. Breitmann András (Jászberény), Böhm 

János, Czimer Károly (Szeged), Cserny Ernő (Gyöngyös), Daróezi Lajos 
(Déva), Fogarasi Béla (N.-Enyed), Frey Sándor (Budapest), Folkmann 
János (Zólyom), Jakab Ödön (Déva), dr. Karácson Imre (Győr), Kálló 
Gyula (Hantháza), Király Miklós (N.-Enyed), Koleszár Lajos (B.-Hu- 
nyad), Lázár István (N.-Enyed), Losonczy László (N.-Kőrös), Nagy Lajos 
(N.-Enyed), Nagy Sándor (Budapest), Odor Emilia (Budapest), Sebes
tyén Sándor (N.-Enyed), Szilágyi Gyula (N.-Enyed), Téglás Gábor (Déva), 
Varasdy Lajos (Szegzárd), Wodák Bezső (Pozsony-Almás).

Összesen : 24. A külső tagok összes száma 452.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

* A z  álló Í r á s .  írták és szerkesztették Böngérfi János és Kárpáti Béla. 
Budapest, 1892. Lampel Bóbert kiadása. Nagy 8.-r. XIII. és 212 1. Ara 
fűzve 1 frt 50 kr., vászonkötésben 1 frt 80 kr. (Ismertetni fogjuk.)

K ÉR ELEM .

Tanügyi dolgozatok Íróit és kiadóit tisztelettel kérjük, hogy mű
veiket, illetőleg kiadványaikat ismertetés czéljából hozzánk beküldeni 
szíveskedjenek.

Minthogy továbbá az iskolai értesítőkben megjelent tanügyi érte
kezéseket ismertetni szándékozunk, ismételve kérjük a összes tanintéze
tek t. Igazgatóságait, hogy a múlt tanévről szóló isko la i é r te s í tő ik e t  
megküldeni szíveskedjenek.

■Л szerkesztőség.



A F ra n k lin -T ársn la t kiadásában Budapesten megjelentek :

Berthes H. J. Elemi képzéstan 65 kr.
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A FORMÁLIS FOKOZATOK ELMÉLETÉNEK 
TÖRTÉNETE.

III.

A négy fokozatnak megfelelő oktatásfeladatot még a követ
kező négy verbummal is jellemzi Herbart.* Az oktatás feladata — 
úgymond — az, hogy 1. mutasson (zeigen) ; 2. összefűzzön (ver
knüpfen); 3 .tanulságokat összefüggően előadjon (lehren); 4 .philo- 
sopháljon, Az első három feladat formulázása, illetőleg annak az 
egyes fokozatoknak fent kifejtett hivatásával való összefüggése eléggé 
világos. A mutatás, azaz az illető concret egyedek bemutatása nél
kül természetesen szó sem lehet az egyedek világos megismerésé
ről ; az as8 0 ciatio el nem lehet a különböző egyeseknek tulajdon
ságaik szerint való összefüzése nélkül ; és az ismeretek, tanulságok 
bizonyos rendszerét okvetetlenül összefüggően elő kell adni. 
Kissé nehezebben érthető a «philosophiren» szó némileg határo
zatlan közhasználata mellett, hogy miért mondja Herhart, hogy 
a tanítás feladatának végső fokozata a philosopbálás és hogy miké
pen függ ez össze azon feladattal, melyet előbb a «methodus» szó
val jelölt. De ezt is megértjük, ha megfontoljuk, hogy mit jelent 
Herbartnál e szó «philosopbálás». Erre nézve Herhart műveinek 
különböző helyein nyilatkozik, még pedig legpraegnansabbul az 
«Einleitung in die Philosophie» 1. és 11—13. §-aiban.** Mint az 
idézett pontokból látható, Herbart philosopháláson a fogalmak fel
dolgozását érti, még pedig nem önkényesen felvett vagy képzelt, 
hanem adott, illetőleg szükségképen előálló fogalmakkal való ope
rálást, azaz fogalmak felhasználását egyrészt tények rendezésére és

* Allgemeine Pædagogik II. В. IV. С. II. — Herbarts sämmtliche 
Werke h. v. Hartenstein Bd. X. S. 68.

** Lehrb. zur Einl. in die Phil. — Herb. s. W. h. v. Hartenstein 
I. S. 26. és S. 53.

Magyar Pædagogia. I ,  9. 33a
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megvilágítására, másrészt új fogalmak teremtésére. Az adott fogal
makból új fogalmak nyerésére szolgáló utat-módot nevezi Herbart 
általában methodusnak,* s így szerinte a methodus általában nem 
más, mint a pliilosophálás módja. Mint látjuk, a «philosophálás» 
szó is nagyon jól illik az oktatás azon actusára, melyet Herbart az 
ő terminológiájának nagyon megfelelő módon methodusnak ne
vezett.

Az oktatásnak — tartalmi oldalát tekintve — Herbartnál 
tudvalevőleg kettős a feladata: ismeretek nyújtása (Erkenntnis) 
és részvét keltése (Teilnahme). Ez utóbbi feladatra, vagyis a rész
vét keltésére nézve még a következő, jelentőséges módon írja körül 
Herbart ** a négy fokozat hivatását. A részvét keltésére irányuló 
oktatás ugyanis legyen : 1. szemléltető (anschaulich) — az egyes, 
részvét keltésére hivatott tények világos feltüntetése kedvéért;
2. folytonos (continuirlich) — a tények össszeftizésében ; a részvét 
continuitásának fontossága még szembetűnőbb, mint az ismeret 
tényeinek folytonosságáé, melyet szintén mindig szemmel kell tar
tani az associatio alkalmával ; 3. lélekemelő (erhebend) — e nélkül 
ugyanis nem érhetik el kellő nevelő hatásukat a részvét érdekében 
nyerendő systematikus tanulságok ; 4. kell, hogy a tanítás a való
ságba, a valódi életbe nyúljon (in die Wirklichkeit eingreifen), mert 
csak így eszközölhető, hogy a keltett részvét az életben erkölcsös 
cselekvéssé alakuljon.

A négy fokozatnak megfelelőig-—gondolja Herbart*** —az 
érdeklődés is négyféleképen fog nyilatkozni, azaz a négy fokozat
nak a gyermek lelkében is mintegy négyféle állapot fog megfelelni. 
Először is, hogy a növendék lelke minden egyedbe kellően elmé
lyedhessen, s ezt világosan megismerhesse, figyelnie kell (merken). 
Az egyszer megfigyelt egyed képzete arra törekszik, hogy új képze
teket keltsen a növendék lelkében. Ez nem történik egyszerre és a 
lélek némiképen lesi, bizonyos várakozással keresi, hogy mi rokon 
a megismert egyeddel, tehát a második fokozatnak megfelelőleg 
bizonyos várakozás (Erwarten) fogja el a gyermek lelkét. A meg
ismert egyedek és a belőlük nyert typusok között bizonyos törvény- 
szerű vonatkozásokat talál a növendék, melyekre már nemcsak

* L. c. S. 54.
** Allgemeine Pædagogik. — Herbart s. W. h. v. Hartenstein X. 08.

*** Alig. Pæd. S. 52 —54.
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várakozik, liánom kiemelésüket és összeállításukat egyenesen 
követeli (fordern). Miután a gyermek lelke e követelését, vagyis a 
systematikus gondolkodás követelményeit kielégítette, fel is akarja 
használni a megismert igazságokat, s ha szellemi organismusa már 
eléggé ügyes e czélra, ekkor meg is fogja tenni : cselekedni, terem
teni- fog (handeln). így tehát a sokoldalúság fogalmából eredő négy 
tanítási fokozatnak meg fog felelni az érdeklődésnek is négy foko
zata. Igaz ugyan, hogy az érdeklődés e fokai nem egészen fedik a 
tanítás négy fokozatát. Inkább csak az mondható róluk, hogy ezek 
mintegy legjellemzőbb oldalai az illető fokozatokhoz tartozó ke
délyállapotoknak. Bizonyos ugyanis, hogy mind a négy említett 
lelkiállapot kísér néha kisebb-nagyobb mértékben már egy tanítás
fokozatot is, illetőleg a felsorolt lelkiállapotok némelyike, pl. a 
várakozás megvan mind a négy fokozatnál is. Az érdeklődés e négy 
fokára vonatkozó elmélkedéseknek e szerint nem tulajdonítható 
valami nagyobb fontosság és magát Herbartot sem foglalkoztatják 
valami nagyon e psychologiai mellékjelenségek, melyeknek fejtege
tése inkább csak érdekes világosságot vet a metliodika részleteire, 
mintsem hogy azoknak pontosabb meghatározására szolgálhatna. 
Legtöbb jelentősógök van még az érdeklődés e fokozatainak a rész
vét keltésére irányuló tanításnál. Itt okvetetlenül szükséges oly figye
lem, mely nem egyhamar kielégíthető vagy elejthető, és még inkább 
szükséges az erkölcsi követelés oly mérve, mely cselekvéssé átala
kulni van hivatva. S határozottan eltévesztetteek mondható oly 
nevelés, mely bizonyos fokú elhatározottságot az emberiség érde
kében való cselekvésre vagy pedig a vallásos postulatum nagy ener
giáját nem hagyná vissza a gyermek lelkében. így tehát különösen 
az érdeklődés magasabb fokozatai, a követelés és cselekvés azok, 
melyek a részvét művelése szempontjából rendkívül fontosak. 
Könnyen belátható, hogy e fokozatok némileg az ember életének 
korszakaival állíthatók párhuzamba. A gyermekhez illik bizonyos 
résztvevő figyelem, a fiúhoz a várakozás, az ifjút illeti meg a 
követelés, a férfiút a cselekvés. S épen az oktatás kellő tagolása esz
közli azt, hogy már a gyermek-oktatás folyamán felkeltünk bizo
nyos követelést, mely cselekvéssé szeretne válni és későbbi éveiben 
tényleg azzá is alakul.

33»*
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IV.

A fokozatok, melyeket a fentebbi két pontban Herbart nyo
mán megállapíthattunk és egyik-másik oldalról jellemeztünk, egy 
már Herbart által használt kifejezés szerint * formális fokozatok. 
Eormalisok azért, mert függetlenek a tanítás tartalmától, illetőleg 
minthogy a tanítás mindennemű tartalma mellett megtartják érvé
nyességüket, azt lehetne mondani, hogy a tanítás egész, sokfelé 
ágazó tartalmán uralkodnak, és a tartalomnak bármely ágáról legyen 
szó, e formális fokozatokhoz kell szabni az oktatásbeli feldolgozás 
módját.

Míg tehát a tartalomra vonatkozó pædagogiai útmutatások 
(melyek, Herbartnál, mint már megemlítettük, az ismeretnyujtás és 
részvétkeltés két feladatát ölelik fel) arról szólnak, hogy mit tanít
sunk egyszerre, együttesen, egymás mellett, addig a formális foko
zatok tana arról világosít fel bennünket, hogy egy-egy tartalmi 
csoporton belül minő legyen az oktatás egymásutánja, vagy a Her
bart által választott motto ** szerint ti ítpwtov, ti ő’srcstta, ti 
S’óatáttov.

Ha ez egymásutánt közelebbről tekintjük, először is azt lát
juk, hogy az elmélyedésnek mindig meg kell előznie a meggondolást, 
az összefoglaló reflexiót. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy elmé
lyedés és meggondolás mindig lehetőleg közel maradjanak egymás
hoz. Bizonyos ugyanis, hogy a meggondolások csak úgy tarthatják 
fenn a tudat egységét, ha kellő gyorsasággal követik az elmélyedé
seket. A puszta elmélyedések szakadatlan sora akkora feszültséget 
idézne elő a lélekben, mely lehetetlenné tenné, hogy ép testben ép 
lélek maradjon. Ezért múlhatatlanul szükségesnek tartja Herbart, 
hogy az oktatás legkisebb csoportjában is egyenlő igazságot szol
gáltassunk mind az elmélyedés, mind a meggondolás követelményé
nek. Követeli tehát, hogy a legkisebb csoportban is kövessék egy
mást: á concret egyedek világos megismerése, a sokféle egyes kép
zetnek associatiója, az associált képzeteknek systematikus rende
zése és végül methodikus gyakorlás a rendszer alkalmazásában.

Ha ily módon feldolgoztunk minden legapróbb csopor
tot is, számos, kellően articulált képzetcsoport keletkezik a

* Álig. Pæd. S. 65. (a hol «formale Grund begriffe» elnevezést használ).
** L. c. S. 64.
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gyermek lelkében. Ezeknek mindegyikébe, azaz a különböző 
csoportokba magokban véve újból el kell mélyedni, s e cso
portok aztán újból egyesíttetnek egy magasabb reflexióban. Az 
így egyesített képzetcsoportok ismét egy-egy magasabb csoport- 
egységet alkothatnak, melyek kellő elmélyedés után megint egye- 
síthetők egy még magasabb rendű meggondolásban, s így tovább. 
Elméletben ez természetesen tetszésszerint folytatható, de az ifjú
ság tanításának praxisában persze nagyon véges korlátok közé van 
zárva az ilyen systemáról systemára való emelkedés, sőt rendesen 
egyáltalában le kell mondani a tulajdonképi magasabb értelemben 
vett systema nyújtásáról. Minden tanításnak azonban, még a leg
elemibbnek is, gondoskodnia kell minden egyes csoportban az 
egyedek világos megismeréséről és a csoportok lehető gazdag asso- 
ciatiójáról, hogy egy lehetőleg gazdag, sokat felölelő összefoglaló 
meggondolást legalább előkészítsen, ha már maga keresztülvinni 
nem tudja.

Ebben áll tehát tulajdonképen az oktatás tagolása (Articula
tion d. Unterrichts). A nagyobb tagok (csoportok) kisebbekből van
nak összetéve, ezek ismét kisebbekből s így tovább. De még a leg
kisebb tagokban is meg kell különböztetni a tanítás négy fokozatát. 
A különbség a kisebb és nagyobb csoportok tárgyalása között csak 
az, hogy míg a legkisebb tagokban gyorsan követik egymást a 
különböző fokozatok, addig sokkal lassabban váltakoznak ott, hol 
már nagyobb tagok sorakoznak, s minél magasabb fokra jut a taní
tás, annál nagyobb időközök keletkezhetnek az egyes fokozatok 
között.

Y.

Miként mondtuk, e fokozatok formalisok, vagyis minden 
anyagon uralkodók. Ez azonban természetesen nem akar annyit 
mondani, hogy üres tanítás-sablonok, vagy pusztán a modorra 
vonatkozó imperativusok, melyeknek az anyaghoz semmi közük, 
hanem igenis fontos directivák arra nézve, hogy az illető tananyag
nak egy-egy csoportja miképen tagoltassék és minő viszonyban áll
jon az anyag concret része fogalmi oldalához.

E négy fokozatnak egymásutánját megköveteli Herbart min
den csoportban és minden oktatóeljárás vagy tanmenet mellett.

Tulajdonképi oktatásmódot vagy tanmenetet (Gang d. Unter-
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riclites) kettőt különböztet meg Herbart :* az analytikus és syntlie- 
tikus tanítást. Ezeken kívül szerepel nála a synthetikus oktatásnak 
bizonyos neme, mely mintegy középhelyet foglal el az oktatásnak 
rajta kívül levő forrásai és maga az oktatás között. Herbart ugyanis 
az oktatásnak két oly fontos és első sorban felhasználandó forrását, 
vagy mintegy éléstárát jelöli meg, melyek a tulajdonképi oktatás 
körén kívül esnek, illetőleg azt megelőzik. E két forrás a gyermek
nek e kettős közvetlen tanítója : a külső jelenségekre vonatkozó 
tapasztalat és az emberekkkel való érintkezés (Erfahrung und Um
gang). Amaz nyújtja folyton a gyermeknek a legelső és egyszers
mind legfontosabb ismereteket, emez kelti benne a részvét legelső 
és legközvetlenebb nyilvánulásait és így tulajdonképi oktatás nél
kül is valahogy, korlátolt módon kielégíttetnék az érdeklődés két 
oldala : az ismeretszerzés és a részvétkeltés szükséglete. De épen, 
minthogy e kielégítés (különösen az ismeret, a tudás birodalmának 
végtelensége mellett) csak igen szűkecskén és hiányosan történhe
tik pusztán e két ősforrás részéről: szüksége hogy ezeket lehető 
teljességgel kiegészítse a tulajdonképi oktatás. Mielőtt azonban ez 
a maga sokfelé ágazó tevékenységét megkezdhetné, és hozzá lát
hatna, hogy majd a gyermek lelkében felhalmozódott képzettöme
get szétfejtse, majd pedig az elemeket bizonyos egészekké össze
tegye : sokszor szükséges, hogy maga az oktatás kibővitse a gyer
meknek a természeti külvilággal és az emberekkel való érintkezé
séből eredő tapasztalatait. Az oktatásnak magának kell tehát gyak
ran, mielőtt tulajdonképi hivatása terére lépne, úgyszólva saját 
maga számára forrásokat nyitnia, illetőleg saját nyersanyagkészle
tét szaporítania. Az oktatásnak e nemét, mely tehát a gyermek 
közvetlen, eredeti tapasztalata és a voltaképi oktatás között áll, 
tisztán tapasztalatnyujtó (szemléltető, leiró =  bloss darstellender 
Unterricht) oktatásnak nevezi Herbart. E tapasztalatnyujtó oktatás 
tehát csak esetleges, alkalomszerű fontossággal hír, a mennyiben 
csak ott kell alkalmazni, hol a tapasztalat ősforrásai nem bugyog- 
tak eléggé gazdagon. Ezt követi aztán a voltaképi oktatás, mely, 
mint már mondtuk, Herbart szerint kétféle : analytikus és synthe
tikus. Amaz elemzi a gyermek lelkében összegyűlt, a tapasztalat
nyujtó oktatás által még jobban felszaporodott képzettömeget,

* Alig. Pæd. S. 55. stb.
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emez önerejéből nyújtja az ismeret sokféle elemeit és gondoskodik 
azoknak gazdag combin átiójáról.

A tisztán tapasztalatnyujtó, vagy leiró oktatás nincs és nem 
is lehet alávetve a formális fokozatok szabályainak. Az egyetlen 
szabály, mely neki törvényt szab, az, hogy a tanító úgy írjon le, 
hogy a tanulónak lehetőleg úgy tűnjék fel, mintha maga látná, 
tapasztalná az illető dolgokat vagy tényeket.

Ellenben a tulajdonképi oktatás, mind az analytikus, mind a 
synthetikus, minden ízében hódolni tartozik a formális fokozatok 
által meghatározott törvényszerű egymásutánnak. Tehát úgy az 
analysisben, mint a synthesisben (ezt a Herbart-féle tan tisztán
tartásának érdekében hangsúlyozzuk) világosan meg kell ismertetni 
az egyedeket, gazdagon associálni, rendszeresen előadni és metho- 
dice alkalmazni. Az analysis és synthesis Herbart szerint az okta
tás két ága, melyeknek mindegyikén uralkodik a formális fokoza
tok regulativuma. Hogy miképen fűzendő össze a tanítás praxisá
ban egyfelől e két ág, illetőleg mind a két ágban átfutandó 4—4 
fok, és másodszor mindezekhez miképen csatlakozzanak szerzett 
szellemi birtokok megőrzése és ügyes kezelése érdekében teendő 
lépések : ez azon kettős nagy feladat, mely Herbart idevágó elmé
letének továbbfejlesztőire várakozott. Majd aláhb látni fogjuk, 
mikép teljesítették Herbart utódai e feladatokat.

VI.

Hogy Herbart különben nemcsak így általában concipiálta 
egyfelől az analytikus és synthetikus oktatás és másfelől a formális 
fokozatok szükségességét, és hogy e kétféle kategória alá tartozó 
fogalmakra nézve korántsem engedett oly plein pouvoirt, mint azt 
utódjai, különösen a kétféle fogalmakat egy kalap alá vonó Ziller, 
megengedettnek vélték : arról eléggé tanúskodnak ama részletes 
utasítások, melyeket az «Allgemeine Pædagogik# II. könyve V. fe
jezetének II. és III. pontja * alatt ad. E részletes utasítások is tar
toznak a Herbart-féle didaktika azon részei közé, a melyeket a 
Herbart nyomába lépett pædagogiai körök mind mai napig nem 
használtak fel úgy, a mint kellett volna, és minthogy a Her- 
bartianusok főmunkáiban ezen részek, vagy legalább a forma-

* Herb. s. W. h. V. Hartenstein X. B. S. 88—103.
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lis fokozatokra vonatkozó pontaik mellőzve vannak, vagy legalább 
is feldolgozva nincsenek : nem lesz talán felesleges, ha az idevágó 
fejtegetéseket kissé nagyobb részletességgel reproducálom.

Herbart mind az analytikus, mind a synthetikus oktatást végig
kíséri az érdeklődés hat osztályán, t. i. az ismeret (tudás, Erkennt- 
niss) három alosztályán : az empirikus, a speculativ és az æsthetikus 
tudáson, valamint a részvét (Teilnahme) három alosztályán : az 
egyes emberekre (sympathetikus), a társadalomra és az Istenre 
vonatkozó (vallásos) részvéten át.

így végig menve az érdeklődésnek mind a hat osztályán elő
adja Herbart az egész «Allgemeine Pædagogik» munkáját jellemző 
vázlatossággal, hogy mit kell oktatni az analytikus, mit a syn
thetikus tanításban, s e mellett folyvást szemmel tartja az egymás
utánt szabályozó formális fokozatokat.

Nézzük mindenekelőtt az analytikus oktatást első és sorban 
empirikus részét.

Az analytikus oktatás e csoportjának anyagához tartozik min
denekelőtt az emberi test, továbbá a közvetlen környezet és az 
egész köröttünk levő világ (házi bútorok, növények, állatok stb.). 
Az emberi testtel összefügg az emberi cselekvés és szenvedés álta
lában, az emberek legegyszerűbb viszonyai és evvel (a leiró tanítás 
segítő közbejöttével) az ország- és népismertetés kezdetei. — Ide
tartoznak továbbá bizonyos analytikus gyakorlatok az anyanyelv
ben, melyek előkészítik az orthographia, grammatika és stylistika 
tanait. Az empíria ezen analysisének is a formális fokozatok sze
rint kell történnie. Mindenekelőtt mutatni kell (1. fok) az analytice 
tárgyalandó tárgyakat, ezeket aztán megnevezni, és egyszersmind 
arról gondoskodni, hogy a gyermekek a tárgyakat megtapogathas
sák, ide s tova mozgathassák stb. A mutatott egésznek szemléle
téből kiindulva átmegyünk a részekre, a részekről ezeknek részeire 
sígy tovább. Epigy felbontják a dolgok összképzeteit (vagyis jegyek 
complexióit) jegyeikre, a tárgyak találkozásából folyó (természeti) 
eseményeket az egyes tárgyakon történt változásokra stb. Az így 
világosan megismertetett részeket, jegyeket stb. associáljuk aztán 
olyképen, hogy azokat különböző szempontokból (különböző hely
zetben is) összehasonlítjuk. A mit már elég szemlélhetően megmu
tattunk és associáltunk is, annak aztán bizonyos összefoglaló is
métlésben némi rendszeres formát adunk ; és a midőn kérdezzük, 
hogy az égjük vagy másik tárgynak, résznek, jegynek, változásnak



stb. mi a helye az egész előadott rendszeren belül, pl. hogy miké
pen illeszkedik be bizonyos osztályozásba : akkor a philosophálás 
némi nyoma mutatkozik.

Az empiria analytikus tárgyalásához közvetlenül csatlakozik 
a speculativ analysis. Ugyanis a tapasztalat körének analytikus 
megvilágításával okvetetlenül együtt jár a dolgok természetének 
törvényszerűségére vagyis causalis összefüggésére való utalás, mely 
már maga szükséges speculatio kezdete. Itt is mutatáson kezdődik 
a dolog : mutatni, mintegy világosságra hozni kell az ok és okozat 
vagy eszköz és czél közti összefüggéseket. Ide való bizonyos sok
szorosan variálandó kísérletek bemutatása is, melyek ép az által, 
hogy a kísérlet körülményeinek megváltozásával az eredmények is 
változnak, felderítik az okok és okozatok, illetőleg feltételek és 
eredmények közti függésviszonyokat. Az eleinte egyenként bemu
tatott kísérleteket aztán associálni kell, s így associálva bemutatni : 
pl. az óra rugóját kapcsolatban az óra kerékgépezetével ; a mecha
nikus úton keletkezett hőt a lőpornak a puskában való robbanásá
val ; a gázak kiterjedését azoknak a hideg által való összehúzódá
sával a gőzgépeknél stb. Epígy associálandók az emberi viszonyok 
és foglalkozások a házban, a mezőn, a különböző iparágakban — 
a jótékony vagy ártalmas természeti erők mechanismusávaJ stb. — 
A tulajdonképi rendszeres physika dolga itt aztán megtenni a tulaj
donképi systematilms lépést, és végül a speculativ rendszereknek 
(természetphilosophiai és metaphysikai elmélkedéseknek) jut fel
adatul a philosophálás.

Az ízlés, vagyis az æsthetikus ismeret analysise szintén csak 
a szépnek mutatásán kezdődik, azaz mindenekelőtt ki kell emelni 
a szépet æsthetice jelentéktelen környezetéből, vagyis az egész 
tapasztalattömegből, mely a növendék lelkében felhalmozódott. 
Ezt a kiemelt szépet fel kell aztán bontani olyan egyes részekre, 
melyeknek mindegyike bír még bizonyos értékkel az Ízlés szem
pontjából. így pl. szép bokrot szemléltetve, levágunk belőle egyes 
jól termett ágakat, ezek egyikéről leszakítunk egy szabályos leve
let, ezt arányos részeire szaggatjuk s így tovább. Az egyes szép 
részeket, vagyis a szépnek mintegy tagjait aztán associáljuk egye
sítjük és az ízlés szempontjából megvilágítjuk a részek viszonyát 
az egészhez. Az æsthetikus elemzések remiszeres tanítása, azaz a 
szépnek müszabályok szerint való elemzése, valamint a róluk való
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philosophálás — úgy véli Herb art — többnyire hálátlan feladat az 
iskolai oktatáson belül (ist meistens misslich).

Epúgy mint a tudás három alosztályán, végig megy Herbart 
az analytikus részvétkeltés három alosztályán is, itt is folyvást 
szemmel tartva a négy fokozatot, melyeket itt a fentemlített «an
schaulich, continuirlich, erhebend, in die Wirklichkeit eingreifend» 
kifejezések kapcsán szerepeltet, míg az ismeret három alosztályá
ban — miként láttuk — a «zeigen, associieren (verknüpfen), lehren, 
philosophiren» jelölésekkel léptette fel a négy fokozatot.

A mi mindenekelőtt az egyes emberekre vonatkozó (sympa- 
thetikus) részvét keltését illeti, mindenekelőtt az emberekkel való 
érintkezésből nyert benyomásokat kell elemeikre bontani. Ezen 
elemzés főgondolata az lesz, hogy emberek gondolkodásmódját 
egyes természetes érzésekre vezetjük vissza, melyeknek lehetőségét 
kiki saját lelkében is megtalálja, a melyekkel tehát sympathisálliat 
is. De hogy az idegen érzéseket megérthessük, mindenekelőtt saját 
érzéseinket kell megértenünk. Azért mindenekelőtt szükséges, hogy 
a gyermek lelkét mintegy önmaga előtt szétfejtsük, hadd fedezze 
fel önmagában az emberi кedé 1 уmоzzanatо к különböző typusait. 
Tehát első sorban a psychikus elemeket kell kiemelni a belső érzék 
számára szemlélhető módon, ezeket aztán az emberek megismeré
sével associálva, folytonosságot kell közöttük létesíteni és velük a 
kedélyt mindinkább foglalkoztatni. Evvel elérjük azt, hogy az egyes 
emberi vonások sokai élesebben, tökéletesebben, némileg bizonyos 
költői emelkedettséget megközelítve jelennek meg a növendék lelké
ben. Hogy azonban ezen emelkedett és egyszersmind lélekemelő 
psychikus vonások összessége ne csapjon át a meseszerübe, gon
doskodni kell róla, hogy mégis a valósággal kapcsolatban, a való
ságon belül maradjanak. A tanító — jegyzi meg Herbart — első 
sorban a classicus költőktől tanulhatja meg, miként kell itt eljárnia.

A társadalom iránt való érdeklődés keltésének szintén magá
ból a növendékből kell kiindulnia, hogy mindenekelőtt szemléltető 
legyen. A növendéknek megmutatjuk helyét valamennyi őt illető 
társadalmi viszonyban, és éreztetjük vele létének egészen feltéte
lekhez szabott és függő voltát. E felfogás aztán a társadalmi moz
galmak folytonos keringésének megismerésével azzá bővül, hogy a 
gyermek saját függésének érzéséből átmegy valamennyi ember köl
csönös függésének megértéséhez. Innét ered azután a gyermek 
lelkében a közös rend becsülése és e rend sérthetetlenségéről való
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meggyőződése. Evvel kapcsolatban emeljük aztán a növendék lel
két a különböző fontos társadalmi intézményekért (így első sorban 
a honvédelemért) való lelkesedéssé. De e lelkesedés ébresztését és 
annak esetleg túlcsapongó hatását kell, hogy ellensúlyozza az élet, 
a valóság szilárd korlátáira való szakadatlan utalás.

A mi végre a vallásos részvétnek analytikus úton való fölkeltó- 
sét illeti, ennek lényeges princípiuma az emberek általános, termé
szeti függetlenségével való sympatliia. Ezért a vallásos érdeklődés 
keltését azon kell kezdeni, hogy oda mutatunk, a hol emberek földi 
korlátáik érzéseit nyilvánítják. A vallásos cultust tehát első sorban 
az emberi alázat nyílt vallomásának tüntetjük fel. Emberi életvál
tozások és viszontagságok folytonos megfigyelésével együtt járja
nak gyakori elmélkedések az élet rövidségéről, az élvezet múlan
dóságáról, a földi javak kétes értékéről, a munka és jutalom közti 
viszonyról, a természet működéséről, a mennyiben az emberi 
szükségletek czéljából kínálkozik, az emberi szorgalmat gyümöl
csözővé teszi és egészben véve jutalmaz, jóllehet nem engedi, hogy 
az ember szorgalmának egyes, múlandó sikerein csüngjön. Innét 
jut a tanítás egy általános teleologikm rendszerre, melynek azon
ban a valóságnak természetszabta határain belül kell maradnia.

VII.

Ezek a formális fokozatok szerint haladó amaz útmutatások, 
melyeket Herbart az analytikus oktatásra nézve ad. Nézzük most 
a synthetikus oktatást is.

A mi itt mindenekelőtt az empíriái illeti, azt kivánja Herbart 
első sorban, hogy mutassuk számos példán a különböző combina- 
torius operatiókat, különösen a variálást. Ettől függetlenül mutas
suk egyszersmind az érzékelhető tárgyak jegyeinek sorait is, mi
nők pl. a színek, keménység- neliézségfokok sorai (melyekről a 
mineralogiai tankönyvek szoktak megemlékezni). Ide tartozik a tér
beli alakokra, különösen a négyszögre és körre továbbá a szögekre 
(az óramutatók, ablak-ajtónyitások szögei), első sorban a 90°, 45°, 
30° és G0° szögekre való figyelmeztetés.* A jegyek sorait kell aztán

* L. Pestalozzis Idee eines ABC  der Anschauung als ein Cyclus von 
Vorübungen im Auffassen der Gestalten wissenschaftlich entwickelt. — 
Herb. s. W. h. V . Hartenstein XI. 79.

34*
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associálni, és így combinatorius úton construálni a tárgyak képze
teit. Ide valók kiválóan a nyelvtani tanítás különböző részei is. 
Első sorban a conjugatio, melyeket mindenekelőtt a benne comp- 
licálódó fogalmakat, úgymint a numerus, persona, aetio, tempus, 
modus fogalmait kell tisztán megkülönböztetni és velük párhuza
mosan azon jeleket is külön kiemelni, melyek'az illető nyelvben 
ezen különböző kategóriáknak megfelelnek. Az illető kategóriákhoz 
tartozó jelsorokat előbb magukban véve kell kifejteni, s csak aztán 
egymás között associálni, azaz kellően variálni : — így jut a nö
vendék a conjugatio typusának megismeréséhez. Hasonló variato- 
rius gyakorlatok szükségesek pl. a zenei hangjegyirásban is, hol a 
hangjelek sora variálható a rhythmusjelek sorával ; ilyforma gyakor
latok végezhetők különben a botanikában, chemiában, mathemati- 
kában és philosophiában is. Ezek útján fogjuk idővel előállítani a 
tudományok rendszeres vázát és fogunk a helyes osztályozásról 
philosophálhatni is.

A speculatióra vonatkozó synthetikus oktatás a physika hypo- 
thesiseinek és a speculativ problémák felmutatásán kezdi a dolgot. 
E problémákat és hypothesiseket kell sokszorosan associálni és 
velük a phantasiát foglalkoztatni. Lassankint lehet a reális tapasz
talathoz fűződő problémákból a fogalmakat abstrahálni és rend
szerbe szedni, s egyszersmind arra figyelmeztetni, hogy itt a gon
dolkodónak saját gondolatainak és fogalmainak tárgyalása végett 
methodusra van szüksége. Itt van aztán helye a logikának is, míg 
a mathematikának már más oldalról (a szemlélet abc-je alapján) 
magasabb fokot kellett megközelítenie. Ezt kiegészíti még a specu
lativ systemák (leginkább a régiek) ismertetése.

Az ízlésre vonatkozó synthetikus tanításnak azon kell kezde
nie, hogy bizonyos egyszerű æsthetikus viszonyokat, a nagyobb com- 
positiók æsthetikus alkotó részeit bemutatja. Ez egyszerű viszonyo
kat associáljuk aztán lehető sokféleképen és gondoskodunk bizo
nyos æsthetikus hangulatról is. A systematikus oktatás nem 
lehet más, mint egész remekművek ismertetése. A methodus elsa
játítását csak a növendék saját productiója útján lehetne elérni.

Mint láttuk, az eddigiekben eléggé következetesen viszi ke
resztül Herbart a formális fokozatokat. Kissé lazábban fűzi őket 
egymáshoz a részvétkeltésre vonatkozó synthetikus oktatásban, de 
azért itt is még tisztán felismerhetők az egyes fokozatok.

Az egyes emberre irányuló (sympathetikus) részvétkeltés



érdekében azokhoz kell folyamodnunk, kik mintegy lelkűkben 
megteremtették az emberiség képét, t. i. a nagy költőkhöz és törté
netírókhoz. Náluk keressük mindenekelőtt általános psychologiai 
igazságok szemléletét. De ezen igazságok folytonosan módosulnak 
az által, hogy térre és időre nézve különböző emberi állapotokra 
megyünk át. De egyszersmind a gyermek fogékonysága is módosul 
kora előrehaladásával. A nevelőnek ügyelnie kell arra, hogy az emlí
tett, historikus helyek és idők fokonkénti megismeréséből folyó mó
dosulások párhuzamosan haladjanak a gyermek fogékonyságának 
fejlődésével. Ezért ügyeljünk bizonyos chronologiai emelkedésre a 
régiről az újra.* így emelkedik a gyermek az emberi művelődés 
magaslataira, melyeken áthaladva eljut végre a mai irodalomhoz. Az 
utolsó fokozatnak, melynek a valósághoz kell fordulnia, meg fognak 
felelni bizonyos elmélkedések azon ellentétről, mely a jelenkor és 
azon észideal között fennáll, mely felé az emberiségnek törekednie 
kell, valamint azon eszközökről is, melyek segélyével azt megköze
lítheti, és végül arról, hogy mit kell az egyesnek e magasztos czél 
elérésének érdekében tennie.

A társadalom iránti részvétre vonatkozó synthetikus oktatás
nak szintén részint a költők és historikusok munkáiból, részint 
magának a növendéknek viszonyaiból kell kiindulnia. A költőknek 
és történetíróknak meg kell világítniok az embereknek társadalmi 
simulékonyságát vagy ennek ellentétét ; azok kapcsán kell folyto
nosan arra utalni, hogy mire képesek kellően társult emberek, és 
mennyire tehetetlen, vagy legalább is nagy munkákra képtelen a 
magában álló, egyes ember. Az így keletkezett társadalmi érdeklő
dést aztán folyton associálni kell bizonyos magasabb nemzetgaz
dasági elmélkedésekkel és egyéb reflexiókkal mindarról, a mi az 
embereket társadalmilag összeköti : a nyelvről, hitről, tudományról, 
családi életről stb., a mennyiben t. i. ezek épen ily társadalmi kap
csokul szolgálnak. Mindezen elmélkedések egyesíthetők aztán a 
társadalomnak egy összefoglaló rajzában, mely a társadalom külön
böző tereinek és útjainak mintegy térképe. Ennek alapján kell 
aztán a növendéknek, miután minden hivatás becsét megismerte, 
saját hivatását választania s a szükséges buzgalommal a társadalmi 
valóságba lépnie.

* E helyt is láthatjuk «a kulturhistoriai fokozatok» Ziller és utódjai 
által kifejtott elméletének csiráit.
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Végre a vallásoktatás synthesisának feladata az Istenről való 
eszme előidézése és fejlesztése. Nagyon korán kell már ez eszmé
nek, mint a világ végpontjának, mint minden magasztos dolog be
tetőzésének a gyermek lelkében fel-fel tűnnie. Mindig újból kell ez 
eszmét, mint a természet végpontját, mint minden mechanismus 
utolsó feltevését megmutatni, feltüntetni, a mikor is a család szol
gálhat a világrend symboluma gyanánt. — A második lépés abban 
fog állani, hogy a növendék megismerkedve folytonos egymásután
ban az ókor világnézetével, be fogja látni, hogy az ókor istenei nem 
lehetnek az ő istenei, hogy ennek fatuma nem vezetheti őt. Meg 
kell ismerkednie Sokrates korával, melyben a végzet engedni kezd 
a gondviselés új eszméjének ; össze kell neki hasonlítania a vallást, 
melyben Plato kívánta a görög ifjúságot nevelni, azon positiv val
lással, melyhez őt emeli a vallásos oktatás. Végre megkísértheti az 
ifjú saját véleményének nyilvánítását is, de attól jellemének meg 
kell őt óvnia, hogy valaha azt óhajtsa, hogy egyáltalában ne legyen 
vallása. ízlésének is sokkal tisztultabbnak kell lennie, mintsem 
hogy eltűrhesse azon disharmoniát, mely egy isten nélküli termé
szet elképzelésével okvetetlenül jár.

Ezek azon, mindeddig kellő figyelemre nem méltatott részle
tes utasítások, melyeket Herbart az oktatás tartalmának a formális 
fokozatok keretébe való beillesztésére nézve adott. Mint látjuk, e 
nehány oldalon az egész nevelőoktatás programmja vázolva van 
röviden a formális fokozatok foglalatjában, s az utóbbiak gya
korlati értelmezésére nézve sehol sem nyerünk oly becses felvilá
gosításokat, mint épen itt. Waldapfel János.

(Vége köv.)

EGYETEMSZERVEZÉS ÉS FELSŐ OKTATÁS 
FRANCZIAORSZÁGBAN.

Ш.

Az intézmények működésének eredeti iránya rendszerint 
sokáig megmarad. Ezt tanúsítja a császári Université története. 
Egy 1815-iki miniszteri rendelet, majd az 1850-ild törvény eltö
rölte azt az Universitét, mely magába ölelte a benlakó intézeteket
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(pensions) collège-eket, lycée-ket, fakultásokat, sőt még a magán- 
intézeteket is csak úgy tűrte meg, mint az université fiókjait és 
zselléreit; de azért az Université a közvéleményben fenmaradt, 
mint az állami iskolázás személyesítője, szemben a magán és egy
házi iskolázással. És az oktatásnak a régi Universitétöl eredett ez 
a kettős irányzata ma is fennáll Francziaországban.

Magának a felső oktatásnak egyik jellemző vonása, hogy az, 
e század eleje óta, legnagyobb részt azokban a fakultásokban él, me
lyeknek hivatása az egyes életpályákra elékészítés, s nem a tudo
mányok mivelése. Elszaporodásuk, túltengésök nem vált javára a 
tudománynak, s csak arravaló volt, hogy annál inkább éreztesse a 
a tudományos szellem megfeneklését.

A routine írtján járó fakultások reformjának kérdése készí
tette elé a felső oktatás reformjának szükségét, s kiváltképen azt 
a közvéleményt, hogy a kiválóbb fakultások szereztessenek egye
temekké, s legyenek azontúl a tudományos szellem tűzhelyei.

Vessünk egy pillantást a fakultásokra és a reformtörekvések 
menetére.

A császárságon kezdve a jelenkorig, mondhatni, az összes 
kormányok gondja nem az volt, hogy nagy tudományos központo
kat teremtsenek, hanem hogy fakultásokat és szakiskolákat állít
sanak fel az ifjúság szakismeretekkel való ellátása végett.

A császárság hozzálátott a fakultások alkotásához. Alkotott 
tizenkét jogi és öt orvosi fakultást. Ez nem volt nagy szám ; de igenis 
nagy volt arra, hogy hasonló szánni természettudományi és ugyan 
annyi irodalmi fakultás felállítását mondotta ki, még pedig nem 
felső oktatás okáért, hanem hogy legyenek vizsgáló testületek : 
juryk. Tehát már akkor is sok volt azokból a három-négy tanárral 
tengődő apró intézetekből, melyekben a tanítás a tanároknak csak 
mellékes foglalkozása volt.

A restauratio megnyirbálta ezt a számot: csak hat irodalmi és 
hét természettudományi fakultásnak kegyelmezett meg. De 1830— 
1848-ig ismét sok új fakultás állott elé. Ez alkotásokat folytatták 
1854-ben öt természettudományi és három irodalmi szakiskola 
felállításával, sőt a köztársaság is e nyomokon haladott annyiban, 
hogy öt új orvosi fakultást szervezett, s ezzel szentesítette az erő 
elforgácsolás és szétdarabolás elvét.

A nemzeti vagyonnak és szellemi erőnek ezt az elforgácso- 
lását sokan fájlalták, s ellene idönkint erélyesen felszólaltak. Fel
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szólalásaik czélja volt a felső oktatásnak liberális szellemben való 
megújhodása, a tudományok érdektelen mívelése, mely czél a spe- 
cziális iskolák tantermeiben háttérbe szorult, vagy merőben elho
mályosult. E liberális felfogás szószólója volt már a múlt század
ban Condorcet, ki az országban három egyetemet akart, s a jelen 
században Guizot; (1836), ki öt egyetemet óhajtott volna; továbbá 
Cousin (1840), a ki szintén azt akarta, hogy legyen egy nehány 
erős tűzhelye a tudománynak, híres tanárokkal, nagy számú tanu
lókkal. « A fakultások szaporítása lenyomja az oktatás színvonalát: 
— mondá Cousin — s apasztja a tanulók számát.» 1867-ben ki
mondja Bénán, hogy «az egyetem teszi az iskolát.» A 70-es években 
mind többen kezdik érezni a felső oktatás hiányait: Paul Bert 
törvényjavaslatot készít a felső oktatás reformjáról ; továbbá Ber- 
thelot, Bénán, Boissier, Bréal, Gaston Paris a College de Francé
ban összeülve készítik elé a reform általános tervezetét; Monod G. 
látnoki lélekkel ír a reform lehetőségéről, s Jules Simon, mihelyt 
az utolsó német katona is kivonult a franczia területről, a Sor- 
bonneban, a tudós társulatok előtt tárja fel a felső oktatás hiányait 
és nyomorúságait.

A reform ezelőtt m. e. tizenkét évvel (a 80-as évek elején) 
csakugyan megkezdődött a bölcseleti fakultások új munkájával. 
Eredetileg ezeknek czéljok az volt: 1. hogy, mint vizsgáló testü
letek, gradusokat osszanak, melyek bizonyos életpályákra jogosíta
nak; 2. hogy a tudományt tanítsák. Szerencsétlenségre az első 
elnyelte a másik feladatot, s a tudományos oktatás úgy elcsene- 
vészedett, hogy a fakultások előadásai csak a kíváncsiság kielégí
tői voltak és nem komoly munka ösztönzői. Azokká nem is lehet
tek, mert a tanároknak nem voltak növendékeik, hanem csak ven
dég-hallgatóik (auditeurs de passage), kik szórakozásból mentek el 
a nyilvános előadásokra. A tanár hozzájok alkalmazkodva népsze
rűsítette a tudományát, úgy, hogy a Virgilről vagy Homérról tartott 
tanfolyamban nem merészelt se latin, se görög idézetekkel eléál- 
lani. A kormány reformja nem bántotta azt a népszerűsítő mun
kát, de azt kívánta, hogy legyenek e fakultásoknak rendes hall
gatóik, s a vendégek miatt ne felejtkezzenek el róluk. Honnan vet
ték a tanulókat?

Az országban még a 70-es években is mintegy kétszáz tanár 
volt (az irodalmi és természettudományi szakban) tanuló nélkül, 
holott a lyceum végzése után, óvenkint körülbelől kétezer ifjú
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minden vezér és irányzás nélkül folytatta tanulmányát, hogy majd 
fokozatokra szert tegyen. Ezt a két félt (tanárokat és tanulókat) 
kellett egymáshoz terelni, s e végre hatalmas lépés volt az, hogy a 
kormány a tanári pálya jelöltjei számára ötszáz ösztöndíjt alapított, 
melylyel ugyanannyi szegénysorsú ifjú megélhetését biztosította, 
íme így alakult az egyes fakultásokban a tanulóknak egy picziny 
kis köre, mely köré csoportosultak azok az ifjak (élèves libres), kik 
jószántukból tanulják az irodalmakat és természettudományokat.

IY.

Ekként készült el a talaj a felső oktatás alapos reformjára, 
arra t. L, hogy az összes fakultások teljesen megújliodván, egyéni, 
saját életet éljenek. Ezt a czélt egyetemek szervezésével érhetni el.

Siettette ezt a gyökeres reformot másfelől az 1875-iki tör
vény a felső oktatás szabadságáról, mely alkalmat adott a katho- 
likus egyetemek keletkezésére. Ez intézetek élete újabb felhívás 
volt rá, hogy az állami fakultások is reformáltassanak. A kormány
ban is meg volt e részben a készség és jóindulat.

Jules Simon-on kezdve az összes közoktatási miniszterek : 
Waddington, Bardoux, Jules Ferry, Paul Bert, Goblet, Faillières 
mindannyian egyengették a felső oktatás megújhodása útját ; 
mindannyian mélyen érezték, hogy ha a császárság, e század elején, 
önfentartása czéljából alkotá az egyetemet, a köztársaságnak szin
tén oly intézményekről kell gondoskodni, melyekben a nemzet 
ifjúságának minden tagja megtanulja magát egy élő test tagjának, 
egy lélek atomjának tekinteni. Ilyenek az egyetemek. Az egyete
mek a republikánus szellem és érzület forrásai : tehát nagy hatalmi 
tényezők.

Ily szempont alapján készítette el múlt évben a közoktatási 
miniszter az egyetemi törvényjavaslatot, melyet a senatus egy 
kilencz tagú bizottságnak adott ki tanulmányozásra és jelentés
tételre. E bizottságban oly férfiak vannak, mint J. Simon, Berthe
lot, Barthélémy Saint-Hilaire, Bardoux stb.

A bizottság kisebbsége a törvényjavaslat kontemplálta válto
zásokat nem tartja sem szükségeseknek, sem elég tekintélyeseknek 
a végre, hogy érettök újjá szerveztcssék a felső oktatás, mely csak 
arra lenne jó, hogy két részre oszsza a felsőrendü tanintézetek 
tanárait : egyetemi és szakiskolai (fakultási) tanárokra.
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A javaslat általában sajátszerü körülmények közt került, 
folyó év junius havában, a senatus elé. A jobboldal, kevés kivétel
lel, természetes ellensége oly javaslatnak, mely a laikus közokta
tás nevezetes részének emelésére czéloz. A baloldal, azaz a nagy 
többség, a közetlenül érdekelt városok képviselőin kívül, helyi 
tekintetekből, nagyon különböző érzelmek közt hánykódik a javas
lat elfogadása vagy elvetése iránt : egyfelől nem szeretne akadályt 
gördítni a kormány erélyes javaslata elé, melyen évek óta dolgoz
tak a köztársaság összes közoktatási miniszterei ; másfelől fél meg
sérteni az oly városok érdekeit, melyeknek egyelőre nincs rá kilá
tásuk, hogy fakultásaik egyetemi rangra jussanak. E szellemből 
magyarázhatni, hogy a bizottság, a tárgyalások kezdetétől fogva, két 
ellentétes pártra oszlott.

A bizottság többsége és a kormány azt javasolta, hogy min
den tudományos szakcsoport kapjon egyetem czímet, ha egy cso
portban négy fakultás, sőt akkor is, ha csak három fakultás van 
meg, de azokat egy teljes orvosi iskola egészíti ki. Ezt ellenezte a 
kisebbség, s kívánta, hogy az elszigetelt fakultásoknak is adassák 
meg a jog a csoporthoz csatlakozásra és a polgári személyiséggel 
járó attribútumok (pl. alapítványok elfogadása stb.) gyakorlására, 
de egy csoport se élhessen az egyetem czímmel.

Természetes, hogy a bizottság ellentétes nézetei folytatásra 
találtak a senatusban. Ott Challemel-Laeour ékesszólóan beszélt a 
kormány javaslata ellen : szerinte a javasolt új szervezett bizarr 
gondolat, annyi, mintha régi ruhához új rongyot férczelnénk. Az 
új egyetemeket elnevezte német utánzatú «góth építmények»-nek, 
majd « árnyékok »-nak, még pedig veszedelmes árnyékoknak.

A kisebbség vezérszónoka még más rhetorikai argumentu
mokkal is állott elé, pl. azzal, hogy «a német egyetemek sohasem 
voltak egyes korszakok eseményeire oly nagy befolyással, minőt 
nekik tulajdonítanak, s az a rájok irányuló módnélkiil való bá
mulás nem egyéb, mint egy súlyos betegség symptomája, még pedig 
egy legyőzött nép betegségéé, mely meghajol a győző emelkedése 
láttára.»

A bizottsági eléadó, a közoktatási miniszter és mások kellő 
értékökre szállították ezeket a rhetorikai szólamokat. Kimondották 
első sorban, hogy ha az egyetem szót a felső oktatási intézetek 
csoportjaira alkalmazzák, csak azt a régi nevet veszik vissza, me
lyet egész Európa kölcsön vett a francziáktól ; s továbbá, hogy új
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élő szervezeteket teremtenek ott, a hol eddig csak elszórt csontok 
voltak.

Igaz, hogy Paris a központ; de semmi akadály sincs abban, 
hogy e központi agyrendszer mellett ne alakulhassanak hatalmas 
kerületi dúczok. Ezekben szintén nagy ereje rejlik az országnak, 
s a központnak így lesznek ellensúlyozói a kerületek, a községek 
és az egyének. És a vidékek az ő községeikkel az egyetemeknek 
miért ne adhatnának (természetesen más-más formában) tápszert, 
éltető elemeket és erőt ? Hiszen nem lehet a tudomány Párisban 
más, s a vidéken ismét más ; az emberi szellem nincs külön tájék
hoz kötve, sem a jó módszer nem lakozik valamely külön helyen. 
És ha van franczia géniusz, abba — a különböző vidékek szerint — 
a racenak és a területnek oly specialis vonásai vegyülnek, melyek 
nem hogy nem ártanak a haza egységének, sőt ellenkezően, annak 
a gazdagságát és báját láttatják.

Még nagyobb jelentőségű az ügy a tudomány és nemzet
gazdaság szempontjából. Az egyetem oly szó, mely azt jelenti, 
hogy az emberek nem csak kenyérért, nem csak üzletért lelkesed
nek, hanem magasabb dolgokért : a szellemiekért, s a tudomány 
érdektelen míveléseért. Ma minden ország, minden nemzőt nagy 
szükségét érzi, hogy felsőbb oktatási intézeteiben a tudományt 
általában hirdessék. Mint Berthelot mondotta: «a közoktatás csak 
a vetés ; de az aratás másutt van : az erkölcsi rendben, a civili- 
satio színvonala emelkedésében ; aztán az anyagi rendben : az 
ipari fölfedezések sokoldalúságában, a mérnökök, gépészek és ipa
rosok értelmes és praktikus ügyessége gyarapodásában».

A franczia új egyetemek egyet fognak jelenteni a decentrali- 
satióval, a mi mindig lényeges föltétele a nemzetek szabadsá
gának és igazi erejének ; azok egyet jelentenek az általános mívelt- 
ség színvonala emelkedésével, mert az egyetemi fakultások nem
csak arra valók, hogy orvosokat, ügyvédeket, mérnököket és hiva
talnokokat neveljenek a társadalomnak, hanem arra is valók, hogy 
terjeszszék az általános míveltséget az irodalmi és természettudo
mányi tanulmányok utján.

Az egyetemek szervezését, továbbá megkívánja a tudomá
nyok haladása. A tudományágak sikeres mívelése teljességgel nem 
történhetik elszigetelten álló fakultásokon ma, midőn a haladás
nak elengedhetetlen feltétele, hogy a tudományok egymáshoz kö
zeledjenek, sőt, hogy egymást áthassák és átjárják. Bizonyos, hogy
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mentői többet teszünk a tudományszakok emez egymáshoz köze
ledéséért, annál jobban elésegítjük a magasabb értelmi míveltséget. 
Az egyetemek, mibt nagy központok, csak hasznára lehetnek a 
kisebb központoknak is, a mennyiben a közmívelődésre való vágy 
fölóledése következtében tanulóik száma nőni fog ; ha pedig vagy 
egy mégis elpusztul, vesztének oka bizonynyal nem az új törvény 
lesz, hanem a dolgok rendje : annak a természeti törvénynek a 
folyománya, mely szerint a gyöngének el kell tűnni az erős elől. 
Ha ellenben valamely fakultásnak magasabb életelve van : nem 
telik bele ötven év, s az egy nagy és életerős egyetem törzse lehet.

Aztán minden egyetemnek meg lesz a maga íze, eredetisége ; 
tehát oly központ lesz, mely vonzani fogja a vidéken élő ifjúságot. 
A külföld példája is azt tanítja, hogy a tanuló-ifjúság mindenütt a 
szellemi központok felé húzódik. Berlinben ötödfélezerre megy az 
egyetem népessége, Münchenben és Lipcsében negyedfél—negyed- 
félezerre, Halléban, Tübingában, Bonnban másfél—másfélezerre ; 
míg a kisebb városokban, pl. Jenában, Gieszenben hat—hetedfél- 
száz tanuló van; Rostockban pedig ez a szám négyszázra sem 
megy. Legalkalmasabb módja lesz ez az ifjúság szétosztódásának 
is, anűak t. i., hogy az ne csupán Párisba tóduljon. A franczia felső 
iskolák 22 ezernyi tanulójának majdnem fele, azaz tízezer Páris- 
ban tanul, hol egyedül az orvosi fakultáson hatezer ifjú van beirat
kozva, úgy, hogy a klinikák sem bírják őket be fogadni. Franczia- 
országnak nem is lenne sok a 15—16 tudományos központ, midőn 
Németországnak 21 egyeteme van.

Hogy a vidéki nagyobb városok is lehetnek a tudományos 
élet góczai : azt legjobban tanúsítja Németország, hol az ifjúság a 
vidéki egyetemekre félévenkint valóságos búcsújárást tart. Az a 
nagy áldozat, melyet egyfelől a franczia kormány tett a váro
sokért, másfelől a városok hoztak meg a fakultásokért : szintén az 
egyetemek felállítása mellett szól. A köztársasági kormány áldozta 
negyvennyolczmillió frankhoz, a városok majdnem ugyanannyival 
(45 millióval) járultak, még pedig úgy, hogy abból több, mint 
negyvenkétmilliót oly városok áldoztak, melyek egyetemek helyéül 
vannak kiszemelve.

A felső oktatási intézetek felszerelése szoros viszonyban áll 
a tudományok intensiv mívelésével és haladásával, és ez ismét 
bensőleg összefügg a nemzet szellemi és anyagi életével. Idevágóan 
jellemzően mondotta Berthelot, hogy «a felső oktatás laborato-



riumaiból kerülnek ki a nagy fölfedezések, melyek átalakítják az 
ipart ; sőt az iparos életét is, mert, mint a tapasztalat mutatja — 
az újkori fölfedezések megváltoztatták a népek életének anyagi 
feltételeit ; s a munkást (akár mint iparost, akár mint földmívest) 
a jólétnek aránylag oly fokára juttatták, milyenről az ó- és közép
korban fogalma sem volt. Hiszen Németország a vegytani intéze
tek útmutatása mellett óriási összegeket termel; s például az 
amimből, anthracenből és kőszénből termelt festő-anyagokért 
évenkint 50—60 millió frankot vesz be; ellenben Francziaország, 
a hol a termelők a vegytan haladását közönyösen nézik, alig 5—6 
miiló frankot vesz be ily anyagokért».

A mechanika és chemia haladásával együtt jár a hadviselés 
eszközeinek (ágyuk, lőfegyverek, lőpor stb.) átalakulása ; tehát most 
az országok védelme is a tudományok haladásától függ, s ma senki 
sem adna igazat annak a franczia bírónak, ki ezelőtt 1 0 0  évvel 
(1793-ban) büszke önérzettel mondta, hogy na franczia köztársa
ságnak nincs szüksége tudósokra, hogy ellenségeit legyőzze». Ma 
az elméletek mintegy testet öltenek a mindennapi alkalmazásban, 
s az újkori tudomány büszkesége az, ha urává lehet a természet 
erőinek, hogy meghódítsa a világot.

Nemcsak a külső ellenség, de belső és legveszedelmesebb 
ellenségeink : a betegségek ellen is valóságos védelmi eszköz ma, 
pl. egy Pasteur-féle intézet, melyben a tudomány legszabatosabb 
eszközeivel dolgoznak.

A nemzeti szellem, egységéért is égető szükség van az egye
temekre, mert a társadalom világa két nagy félre vagy osztályra 
oszlik : egyik, mely spekulál, gazdagodik és élvez, s a másik, mely 
dolgozik, verejtékezik, nélkülöz és szenved. Félni lehet, hogy ez a 
két fél nem sokáig lesz békében egymás mellett, hanem összevesz 
és összetűz rettenetesen. S vájjon mi lesz a villámhárító ez össze
csapás ellen ? Az egyház ? Látjuk, hogy e részben ma tehetetlen. 
Egyes-egyedül biztosítók a tudomány és székhelyei : az egyetemek, 
mert ott nemcsak az összes tudományágak érintkeznek egymással, 
hanem a társadalom különböző rétegei is. A hatalmat és tudást 
többé nem lehet egy társadalmi osztály kiváltságává tenni, mint a 
hogy a rendi társadalom tette volt : a demokratikus államforma és 
az általános szavazatjog megköveteli, hogy minél szélesebb kö
rökre terjesztessék ki a világosság. Belátta ezt a monarchikus szer
vezetű Angolország is, s közel fél száz év (1845) óta arra törekszik,
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hogy egyetemein ne csak vagyonos ifjak tanulhassanak, hanem a 
szegénysorsuak is. Ily törekvések alapján kezdettek Angliában az 
1850-es években önálló tanszékeket alapítani a nagy ipari közpon
tokban : Manchesterben, Leedsben, Liverpoolban, melyek egymás
hoz természetszerűen közeledvén, megalakult ezelőtt tíz évvel a 
Victoria egyetem. A mint a decentralisatio elve tovább haladt, új 
kollégiumok keletkeztek Birminghamban (1875), Bristolban (187(1), 
Sheffűidben (1879), Nottinghamban (1881) s ma ezek együtt a 
Durham University-t alkotják.

A felső oktatás keretének és áldásainak kiterjesztése hozta 
létre Angliában a Mechanic Institutions-t, azaz az iparos munká
sok kollégiumait, melyek 1854-ben történelmi és irodalmi társa
sággá egyesültek (Society of Arts) s az egyetemre nem járók szá
mára oly vizsgálatokat szerveztek (Middle Class Examinations), 
melyek összekapcsolták az egyetemeket és a felső iskolákat s nem 
csak a közép és alsóbb osztálybeli (middle class) ifjak, hanem a fel
nőttek is készséggel végezték az eléírt tanulmányokat. Általában 
újabb időben Angolország szerte nagyon komoly az a törekvés, 
hogy a felső oktatás régi szűk kereteit kibővítsék, s a magasabb 
míveltség áldásaiban részesüljön ne csak a felső tízezer, hanem a 
társadalmi alsó rétegek százezre is.

Miben áll a főereje az angoloknál az egyetemi oktatás kiter
jesztése (University Extension) néven ismert mozgalomnak? Néze
tem szerint abban, hogy a tisztán tudományos módszereket ter
jesztik, s általok az egyéni tehetség érvényre jutásának ösztönt és 
kedvező alkalmat nyújtanak. Ez ez út ismeretlen volt eddigelé 
Francziaországban, hisz, mint láttuk, jelen században az egységes és 
kiváltságos Université hivatalos tanfolyama jó darabig megakasz
totta az egyéni tehetség igazi érvényesülését.

A tudományos módszer terjesztésére Francziaországban a 
fakultások, mint elszigetelt iskolák, mostanáig jóformán keveset 
tettek. Hiszen 1885 előtt minden fakultás köteles volt az év kez
dete előtt beküldeni Párisba, a közoktatásügyi minisztériumhoz a 
leczkerendet, melyben felolvasásról felolvasásra meg volt a tan
folyam vázlata. Ott aztán revideálták és javították és ne varietur 
bélyeggel ellátva visszaküldötték. íme a minden tudományos hala
dást és tanszabadságot arczul verő censura.* A fakultások önállót-

* Liard, Universités et Facultés, 114. 1,



lanságát eléggé tanúsítja az is, hogy saját belügyeik felől őket soha 
meg sem kérdezték : szabályzatukat és a szervezetüket illető vál
toztatásokat fölülről kapták, a nélkül, bogy őket meghallgatták 
volna. Természetes ennélfogva, hogy felelősségérzetük is hiány
zott; de a mi sajnos, híjával voltak az önbizalomnak, és az önbecs- 
érzetnek is, mi miatt vágyat sem éreztek rá, hogy saját jószántuk
ból valamit tegyenek, vágj' hogy egy kissé komolyan haladni akar
janak. Ily körülmények között a fakultások nagyrészt a routine 
műhelyei lettek, mint a császárság korában voltak. Magok a jogi 
és orvosi fakultások tisztán orvos- és iigyvédnöveldék. Szak
máik megszabott körénél fogva hallgatóik eleitől fogva voltak; 
de már a természettudományi és irodalmi fakultások 1880-ig — 
mondhatni — semmit sem tettek, csak bachelier jelölteket vizsgáló 
juryk voltak. Azonban, mintegy tizenkét év óta, ezeknek is munka
kört szabott ki a törvény : a közép- és felsőoktatás tanárjelöltjeinek 
az előkészítését ; megszabta tehát, hogy azok a licentiatusi és agre- 
gatiói fokozatokra készítsenek elé. Ösztöndíjakat kezdett osztogatni 
az ily jelölteknek, s ma minden fakultásra jut körülbelől egy tuczat 
ily ösztöndíjas jelölt. Ezekből telik ki aztán a rendes hallgatóknak 
mintegy fele, mert egy-egy fakultásra átlag nem esik több 25—30 
hallgatónál. Általában a nem-ösztöndíjas tanárjelöltektől annyira 
nem követelik a tanfolyam látogatását, hogy licentiatusi és agre- 
gatiói vizsgálatra bocsátják a jelöltet a beiratkozási kéltségek egy
szerű lefizetése után. Aztán vannak a fakultásoknak csupán beirat
kozott azaz névleges (fictiv) hallgatóik, t. i. tanárok, correpetitorok, 
az úgynevezett correspondants étudiants, kik egy-két havonként 
egy-egy dolgozatot tartoznak beküldeni a postán kijavításra. így 
aztán megtörténik, hogy egy némely irodalmi fakultás kimutat 
papiroson egy-kétszáz tanulót, pl. a caeni 167-et (1890), holott 
valósággal nincs több 47 hallgatójánál, mert a többi 120 csupán 
csak fictio. Es a központi (párisi) szakiskolák : az Ecole des Hautes 
Études, a Collège de France, Sorbonne, École des Chartes stb. 
vájjon tesznek-e annyit a tudományos módszerek meghonosítására, 
mint a jelenkori tudomány egyetemek és a fakultásaikon levő se- 
minariumok ? Egyetlen felső oktatási intézete van Francziaország- 
nak, mely a német seminariumokkal kiállja a versenyt : a Duruy 
alapította (1868) École pratique des Hautes Études. A baj csak az, 
hogy ez intézetnek nincsenek tulajdonképen rendes hallgatói, mert 
az École Normale, az École des Chartes, az École des Langues
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Orientales és a Sorbonne növendékei járják ezt az intézetet, hogy 
tanulmányaikat kiegészítsék s tudományos módszerre tegyenek 
szert.* Ez az intézet teljes szabadságot élvez, azaz nem köti semmi 
hivatalos tanterv ; de diplomáinak nincs semmilyen hivatalos 
érvénye : annyira nincs, hogy az École des Hautes Études legkitű
nőbb növendékének annyi joga sincs a tanításra, mint a legközép- 
szerübb licenciének. E miatt kevés tanuló veszi igénybe azt a jeles 
intézetet (ezer közül alig 15—20) s így is tíz év óta hallgatóinak 
száma apadóban van.**

A Collége de France szintén a tudományos oktatás mintája, 
a hol a tanárok kiváló tudósok s az oktatást semmiféle hivatalos 
Programm nem zavarja. Csak hogy itt is ismétlődik az előbb emlí
tett baj,t. i. hogy a Collège de Francénak nincsenek tanulói s hogy 
ne is legyenek rendes hallgatói, gondoskodik egyfelől az, hogy 
eléadásai nem kötelezők, s e miatt hivatalosan szentesítve nincse
nek ; lehet tehát valaki akár tíz évig e Collégének legszorgalmasabb 
hallgatója, arról hivatalos értékű diplomát nem kaphat. Másik aka
dálya a rendes hallgatók hiányának az, hogy eléadásai teljesen 
nyilvánosak lévén, azokra rendesen a Tacitus emlegette affluens et 
vagus auditor-ok tömege tódul ; ellenben a legkomolyabb előadá
sokat alig hallgatja egynéhány oly egyén, kik tudományos mívelt- 
ségöket akarják kiegészíteni.

Ugyanazt mondhatni a Muséumról, a természetrajz Collège 
de Franceáról. Azt is nagy haszonnal látogatják a tudományos ku
tatók, de az intézet semminemű hivatalos értékű okmányt nem 
adhat hallgatóinak. E szerént az Écola des Hautes Étudesnek és 
Collège de Francénak vannak tudós tanárai növendékek nélkül, 
ellenben a fakultásoknak vannak növendékei kellő számú és ele
gendő tudományos apparátussal dolgozó tanárok nélkül.

Tudományos tanerők dolgában Páris mindig kiállja a ver
senyt magával Berlinnel is ; de felső oktatási intézeteinek sikerét 
megbénítja a szervezetlenség és szakadozottság. Ez intézetek csak 
úgy lehetnének valóban áldásosak az országra, ha egységes szerve
zetbe foglaltatnának, s munkájok egymást kiegészítené. Pl. az École 
prat, des Hautes Études a Sorbonneal egybeolvadva, a világ egyik 
legkitűnőbb seminariuma lehetne, mert a Sorbonne leczkéi tisz

* Lot L’enseigneme t supérieur en France, 67. 1.
** U. о. 68. 1.



tán iskolaiak és elméletiek. Aztán az sem fordul elé, hogy a Sor
bonne tanára az Ecole des Hautes Etudesben tanítson, és megfor
dítva ; holott nálunk is és a német egyetemeken is, a seminariumok 
és az egyetem tanárai ugyanazok.
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V.

Utolsó, de bizonynyal nem a legkisebb argumentum, mely 
elengedhetetlenné teszi, az egyetemek felállítását : a szomszéd 
nemzetekkel való szellemi verseny, melyben a francziáknak nem 
szabad elmaradni, pedig a fakultások berendezésének és munkájá
nak a német egyetemi fakultások munkájával való összehasonlí
tása sok hiányt mutat. Mutatja első sorban azt, bogy — a mi épen 
nem ritkaság — a fakultások Injával vannak a kellő számú taná
roknak, s gyakran híjával a tudományos apparátusnak is. Vegyük 
pl. a philosophiai fakultásokat. A franczia irodalmi és természet- 
tudományi fakultásokon, hozzávéve Páris e nemű nagy intézeteit 
is (Collége de France, Muséum, Ecole des Chartes, du Louvre, des 
Langues orientales és az Ecole Normale) működött 1890/01 -ik év
ben 597 tanár; ellenben Németország 21 egyeteme philosophiai 
fakultásain ugyanez évben 1215 tanár (tehát több, mint kétszer- 
annyi) tanított. Az is nevezetes, hogy az 1215 német tanárból Ber
linre 178, s a vidékre 1087 esik, holott az 597 franczia tanárból 
Párisra 225 jut, s a vidékre csak 372. Tehát az 1037 vidéki német 
tanárral szemben csak 372 tanár van a francziáknál. Még feltű
nőbb a különbség, ha hozzá veszszük, hogy egy franczia irodalmi 
fakultásra átlag hét rendes tanár esik, holott egy német bölcsészeti 
fakultásra — átlag — 9—10 rendes tanár ju t 7-— -8 rendkívülivel s 
8 — 10 magántanárral. Még szembszökőbb a tanárokban való sze
génység Francziaországban, ha azt olvassuk, hogy összes fakultá
saikban és szakiskolákban a tanárok száma 1200, holott Német
országban több mint 2400,* kikhez hozzá kell még számítani a 
félezernél jóval több magántanárt is, hogy a két ország tudományos 
intézeteinek személyzete közt annál inkább kitűnjék a különbség. 
Ily nagy eltérés mellett fel sem tűnik, ha tudjuk, hogy egy némely 
tudományágat teljesen elhanyagolnak a francziák s csak ritkán

* Lot i. m. 105. 1.
M agyar Pedagógia. I ,  9. 35
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látnak el tanszékkel, pl. az ásványtant, az archæologiât és a nem
zetgazdaságtant.

A franczia állam nemcsak a tanári személyzet beállításában 
takarékoskodik nagyon, hanem a könyvtárak és laboratóriumok 
fölszerelésében is.

Hihetetlennek tetszik az az adat, hogy 1879 előtt, Párist és 
Montpelliert kivéve, egy fakultásnak sem volt könyvtára. Jelenleg 
mindenütt van ugyan, de mily szegényes ellátás az, ha első rangú 
intézetekben, minők pl. Lyon vagy Montpellier fakultásai, a köny
vek beköttetésén és folyóiratok beszerzésén felül csak 500 frc. marad 
az irodalmi fakultásnak könyvszerzésre ; holott a göttingai egye
tem 600,000 kötetből álló könyvtárának 130,000 márka az évi 
költségvetése. Vagy, ha az összes költségvetést vesszük : 1889-ben 
Francziaország 30 fakultására az állam 6 V2 millió francot költött; 
holott csak Poroszországnak a maga 10 egyeteme 8 V2 millió frcba 
került. Francziaországnak egy millió frankkal kellene évenként 
többet kiadnia csak arra, hogy irodalmi és természettudományi 
fakultásait kellő számú tanerőkkel ellássa.

De ne legyünk igazságtalanok, s legyünk elismeréssel a felső 
oktatásnak az utóbbi 20 év alatt történt nagy haladásáért. A fakul
tások évi költségvetése még 1871-ben is 4-3 millió frc. volt, de már 
1877-ben 7'8 millióra szökkent. Az államnak példája serkentőleg 
hatott a városokra is. Azoknak is kicsinyje-nagyja sietett áldozato
kat hozni a fakultásokért. Bordeaux 2 millió, Lyon 7 millió, Paris 
7 millió frcot áldozott a felső oktatási intézeteire, s még a kis Caon 
is közel egy millió frcnyi befektetéssel járult kedvelt intézeteinek 
javára. Párisban a Sorbonne új épülete, Nancyban a vegytani 
intézet, Montpellier botanikai intézete, Lille könyvtára, orvostani 
intézetei, művészeti csarnokai, természettani, természetrajzi és 
vegytani intézetei czélszerü és gazdag berendezéseikkel fenhangon 
hirdetik, hogy a tudományok komoly oktatásának korszaka bekö
szöntött Francziaország szakiskoláiba is. Az idő követelményei sze
rint berendezett intézetekben— az 1875-iki törvény szellemében — 
sok helyt a tudományok mai haladásának megfelelő munka indult 
meg. Ugyanis egy 1875-ben hozott törvény kimondá a felső okta
tás szabadságát, s utasította a kormányt, hogy az állami felső okta
tást — a tudományok mai követelményeihez képest — reformálja. 
Ez a reformtörvény nem került ugyan a törvényhozás asztalára ; 
de az élet gyakorlatilag, mégis sok reformot megvalósított, s sok
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részt új élettel töltötte el a szakiskolákat. Guizot még 1870-ben is 
elmondhatta volt egy bizottsági ülésben, hogy «a felső oktatás sza
kadatlanul vagy az egyház, vagy az állam szolgálatában állott» ; és 
a szolgálatnak e házába m. e. belerozsdásodtak volt a dogmatismus 
és az a routine, melyről fentebb szülöttünk. Ma, e részben, az egész
séges haladás éveit kezdik élni a fakultások.

Teljes megifjodásuk azzal kezdődött volna, ha az egyes élet
pályákra jogosító és az állam követelte gradusokat eltörlik vala, 
melyek — mint azt a mi ügyvédi doctori grádusainkból megtanul
tuk — csak lenyomják a tudomány színvonalát, mert a tudomány 
soha sem megy feljebb, mint a gradue.

A fokozatok helyett államvizsgálatokat kellett volna rendsze
resíteni, s a fakultásoknak csupán a tudományos fokok osztogatá
sát meghagyni. Ezzel a tudományos kutatás sokáig mellőzött szel
lemét is ki lehetett volna engesztelni. Ez azonban nagyon heroikus 
reformnak, s Francziaországban ma még veszedelmes chimaerának 
látszott, tehát helyette megelégedtek azzal, hogy az állami fokoza
tokat a reájuk tapadt súlytól lehetőleg megszabadítsák, s helyette 
a gradusokba több tudományt helyezzenek.

Az orvosi fakultások munkájának föllendülésére nagy hatás
sal voltak a Claude Bemard és Pasteur módszerei. Az ő példá- 
jokra lett a dogmatikus orvostan megfigyelő és experimentális tudo
mány nyá, s ma megköveteli a klinikához a laboratórium csatolását. 
A gyakorló orvos számára szükséges tanulmányokhoz hozzácsatol
ták a tudósnak való stúdiumokat : szövettant, kórszövettant, pliysi- 
kát, vegytant, boncztant, és a műtermek mellett a laboratóriumokat 
egyes] tudomány ágakból : az élettan, szövettan, bacteriologia és 
experimentális gyógyászat köréből végzendő gyakorlati munkák 
számára.

A jogi fakultások szelleme is sokban kezd megújhodni. E fa
kultások — a helyett, hogy — mint a franczia forradalom álmodta, 
a társadalmi és politikai tudományok iskolái lettek volna, jelenkorig 
a jogtudomány prakt. iskolái voltak, arraaczélra, hogy a polgári és 
büntető törvénykönyvben járatosakat szolgáltassanak a társadalom
nak, és nem olyanokat, kik a törvények történelmi kifejtésével isme
rősek s azoknak szelleméről philosophus módjára gondolkodnak. 
A római jogot azelőtt úgy tekintették sokan, mint a jogi logika ne
vezetes emlékét, mely a szellem gymnastizálására való. Ma annak 
inkább történeti kifejlésót igyekeznek megértetni ; tehát annak az

35*
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evolutióját szintúgy tanulmányozzák, mint a nyelvekét és irodal
makét.

A jogi fakultások szelleme megújítására sokban járultak azok 
az új stúdiumok, melyek ott addig ismeretlenek voltak : a nemzet
gazdaságtan, jogtörténelem, közjog, nemzetközi jog, magánjog, 
összehasonlító törvényhozás stb. E fakultásokból hovatovább, mind
inkább kiszorúl a dogmatismus, s bevonul helyette a történelmi 
kritika, az inductió és a hypothesis.

Az irodalmi és természettudományi fakultások  munkája a 
tanítói pályára elékészítés, mi végre — mint mondottuk — kétfelé 
vizsgálatot tartanak : a licence (licentia docendi) és agrégationt. Ez 
utóbbi megfelel a mi tanárvizsgálatunknak. A két vizsgálaton győz
tesjelöltek czíme : licencié ès lettres ou ès sciences, és agrégé. Egyik 
sajátszerű vonása e fakultások látogatásának, hogy egy licencié 
jelölt sem köteles több (pl. 3—4) évi tanfolyamot végezni, mint a 
hogy köteles pl. nálunk, vagy Németországban ; vizsgálatra állhat 
egy évi hallgatás után, vagy csak beiratkozás és levelező érintkezés 
alapján is, hanem igenis köteles a jelölt — és ez egy másik vonása 
az irodalmi fakultás munkájának — egy latin és egy franczia érte
kezésfélét (discours) írni, akár class, philologiára készül, akár 
újkori nyelvekre, akár történelemre. A jelöltek eh ez képest tömérdek 
időt töltenek el a görög themára, latin értekezésre és metrikára 
készüléssel : azaz azokkal a pusztán rhetorikai tanulmányokkal, a 
melyeket egy jóravaló növendék a lycée hasonló nevű osztályában 
jelesül elvégzett.

Ha igazat adunk annak a megrovásnak, hogy a class, philo
logiára készülő jelöltek a tudós commentáláslioz és tulajdonképeni 
philologiához keveset értenek : az irodalmi fakultások munkájára 
nagyon is ráillik az, amit régebb az Universitéről mondottak, bogy 
-csak rhetorikát és stylust tanítanak, holott, ma inkább tudományra 
van szükség. Az agregatiót, mint tulajdonképi tanárvizsgálatot, 
sokan tisztelettel emlegetik. A lycée rendes tanárai az agregatiói 
verseny győzteseiből lesznek. Nagy fogyatkozása a vizsgálatnak, 
hogy az nem gradus, hanem versmytoi függ, a mi a tudományosság 
szellemével össze nem fér. Párisban a jury előre megszabja hiva
talosan pl. a történelemből fejtegetendő szerzőket, de nem kérdezik 
a jelölttől a történetiró életet, sem a források kritikáját, melyekből 
merített. Pedig ez volna a tudományos eljárás. E helyett azonban 
egy sokkal egyszerűbb módot választanak : a mint t. i. a szövegben
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előfordul egy történelmi vagy földrajzi név, a jelölt elmondja könyv 
nélkül, a mit innen-onnan betanult e nevet illetőleg. Természetes, 
hogy annak sikerül legjobban a vizsgálat, a ki legtöbbet bir így be
tanulni. Ezelőtt évekkel Lavisse, a történelem nagy nevű tanára 
úgy jellemezte a történelmi agrégatiót, hogy «nem követel az ókori 
historikustól semmilyen epigraph iái vagy archæologiai ismeretet ; 
sem a középkor leendő historikusától semminemű középkori palæo- 
graphiai vagy diplomatikai, avagy philologiai ismeretet». Hasonló 
szellemben nyilatkozott a bordeauxi irodalmi fakultás történelem- 
tanára, midőn ezt mondta : «Ez a verseny föltétlenül megakasztja 
a tört. oktatás egyik legfontosabb ágának haladását, a nélkül, hogy a 
többieknek használna. Nincs reform, melylyel ezt alaposan meg 
lehetne gyógyítni, minthogy a baj nem annyira a vizsgálat termé
szetében, mint inkább annak létezésében van. Csak egy mód van 
javítására, s ez az eltörlés. Az agrégatiói egyetlen vizsgáló bizottság 
minden tört. tanárt és tanulót a maga programmjával rákényszerít, 
hogy egyetlen úton járjon : mi miatt a felső oktatásban nem lehet 
sem változatosság, sem független élet. » * Ily szellemű lévén a vizs
gálat, nem csuda, ha eredménye megerősíti azt a szemrehányást is, 
hogy a tanárok elhagyhatják a fakultásokat az agrégé czímmel a 
nélkül, hogy elékészülve lennének a személyes munkára; sa  nélkül, 
hogy elékészültek volna a tanárságra.**

Hasonló szellemben szólalt fel 1883-ban az agrégatio reformja 
mellett Croiset.

A doctoratusi vizsgálatnak szintén vannak nevezetes hiányai. 
Első az, hogy azt nem a tanulóktól, hanem csak a tanároktól kívánják 
meg, s azt nem is az irodalmi és természettudományi fakultásokon 
tehetni, hanem egyedül a Sorbonneban. Ez a tény is nevezetesen 
hozzájárul ahhoz, hogy a fakultások tudományos színvonala ne emel
kedjék. Továbbá míg nálunk a doctori fokozat középiskolai tanár
ságra sem (képesít) jogosít, tehát hatálya a tanári vizsgálatnál valami 
sziikebb körű: addig a francziáknál a «dr» czím csak arra szüksé
ges, hogy birtokosát valamely irodalmi vagy természettudományi 
tanszékbe segítse. Tehát ott doctori dissertatiók voltaképen magán
tanári habilitatiói értekezések. Ez az oka, hogy ott ritka a doctori 
értekezés : évenként átlag 15 az irodalmi és 30 a természettudomá

* Eevue internat, de l’enseignement. 1881 I. к. 183. 1.
** Eevue de l’enseignement. 1883. X. к. 376. 1.
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nyi szakban ; holott Németországban e részben oly mozgalmas az 
egyetemi élet, hogy évenként ezernél többre megy az ily értekezé
sek száma.* Az a doctori értekezés tehát, mely egy pár nyomott 
íven egy specialis tudományszaki kérdést behatóan és önállóan 
tárgyal : Francziaországban ismeretlen, holott a licenciatus és agré- 
gatio jelöltjeitől efféle tudományos dolgozatot kellene követelni 
inkább, mint indifferens tárgyról szóló silány latin értekezést.

VI.

A mely actiórama készül a köztársaság, ugyanazt tették hét
száz esztendő óta uralkodók ; tették a jelen században egyes nemze
tek, hogy ekként biztosítsák a megerősödését egyik vagy másik 
politikai vagy vallásos eszme iránynak ; vagy hogy fenmaradását esz
közöljék egy felébredt nemzet alkotta államnak. A történelem tanu- 
ságos példákat szolgáltat e részben. Spanyolország Németalföldön 
való hatalma biztosítására alapítá Douaiban az egyetemet (1572); 
Németországban Hohenzollern Albert alapítá a koenigsbergi egyete
met, hogy legyen a lutheri tan védbástyája a Balti tenger vidékein ; 
Frigyes Vilmos e század elején (1810) a letiport Poroszország szellemi 
fölegyenesedése végett alkotá a berlini egyetemet, Az angol nem
zet 1828-ban Londonban egyetemet szervez, hogy tűzhelye legyen 
a Whig-párt nézeteinek s ellenlábasa Oxfordnak, a torysmus góczá- 
nak; Belgiumban a szabadelvű párt 1834-ben a louvaini és liégei 
egyetemek elhatalmasodott kath. iránya leküzdése végett alapíta 
Brüsszelben egyetemet.

A mai Görögország alig hogy lerázta magáról a török igát ; 
alig hangzott el Athénben a török ágyuk hangja : az újszülött gö
rög nemzet sietett függetlenségét biztosítni, nemcsak politikai 
alkotmánynyal, hanem egyetemmel is. Alig, hogy kiegyezett Ma
gyarország Ausztriával és királyával : a halottaiból feltámadott m. 
nemzet felfüggesztett alkotmánya újból életbe lépésének emlékére, 
azonnal tervbe vette s pár évre rá meg is alapítá a kolozsvári 
egyetemet. Miért? azért mert érezte, hogy az egyetemek mindig és 
mindenütt eszmék védvárai és erősségei: a hatalmas államok s 
nemzetek fenmaradását és virágzását biztosító eszmék hirdetői.

* 1885/86-tól 1889)90-ig Francziaországban 92 irodalmi és 153 termé
szettudományi doctori értekezés készült ; ellenben ugyanakkor Németországban 
2029 irodalmi és 2103 természettudományi, tehát 4 év alatt összesen 4132.
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Érezte a nemzet törvényhozó testületé, hogy a kolozsvári 
egyetemre az a nemzeti hivatás vár, hogy alapvető munkása legyen 
az erdélyi részekben a magyar állameszme diadalának.

Francziaországban szintúgy, mint a hogy nálunk történt az 
50-es és 60-as években, a társadalom mostanáig megelégedett, ha 
a szakiskolák a gyakorlati szükségletet kielégíték azzal, hogy ennyi 
meg annyi ügyvéd, orvos és hivatalnok került ki belőlük. Ma egy
felől a reform kezdeményezők, másfelől a tudományos vizsgálódás 
és kutatás általános terjedése következtében kezdi mind jobban- 
j óbban érezni a franczia nemzet oly egyetemek szervezésének szük
ségét, melyekben a tudományt nem hivatalos programmok szerint 
mívelik, s melyekben az ifjúság egyfelől tele szívja tüdejét a füg
getlen vizsgálódás éltető levegőjével ; s másfelől szert tesz azokra 
az általános eszmékre, melyek egy nemzet világnézetének a magvát 
alkotják.

Valóban, a mint mindennap tapasztaljuk : az egyetemek az 
által lesznek a nemzeti közszellem megalkotói, hogy a nemzet 
legjava értelmi és erkölcsi erőit mintegy tőkévé’ gyűjtik, s a 
nemzeti lét és haladás elpusztíthatatlan alapjává teszik.

F elm éri L ajos.

A KÖZÉPKOR TANULMÁNYA.

II.

A kereszténység adja meg igazán a középkor jellegét s egységét. 
A középkorban támadt apró keresztény államok hosszabb életűek, 
mint a Cyrusok és a Caesarok birodalmai. A vallás egysége szövet
séges államokká tette őket. Szenvedéllyel, néha tajtékozó dühhel 
küzdöttek egymás ellen akárhányszor. De csak olyan szenvedély, 
olyan düh volt ez, melyet meg lehetett engesztelni, mint az ókor
nak egymás közt is folyton csetepatézó görögéinél, kik az olympias 
megnyíltával feledni látszottak politikai sérelmeiket. Mentek meg
adni Zeüsznek a mi a Zeüszé s az Alpheos partjaira özönlöttek, hogy 
megmutassák, mennyire együvé tartoznak a vallásban és a művelt
ségben.

Nem hiányzott a népek erkölcseinek egyformasága a közép
korban sem ; nem hiányoztak az olyan erények, melyek — mint az
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emberiesség, szemérem és a szeretet — általánosságra törekednek • 
de azért ennek a kornak is volt változatossága és élénksége a szí
nekben. Nem szabad a kereszténység általánosító hatását sem a 
buddhismushoz, sem a mohammedánismnslioz. hasonlítani. Eme
zekben elvész az egyéniség ; a történet nagy eszményei pedig egyé
niségek körébe csoportosulnak. Az önállóságnak ilyes föláldozását 
a kereszténység sohasem követelte.

Vagy van-e vallás, melynek több volna a vértanúja ? Anyagi 
javakról, a világ minden külső csillogásáról lemondva, mi az, mi 
nagyobb gyönyörűséggel kecsegtetné a vérpad és az akasztófa kár
hozottjait? Oly kedvvel, oly átszellemült arczczal mi viszi őket oda?

«Az Ige. Az eszme ! »
S van-e vallás, mely a mellett tágabb tért nyitott volna a 

hazaszeretetnek ?

«Ötszáz, bizony, dalolva ment 
Lángsirba velszi bárd ;
De egy se’ bírta mondani,
Hogy éljen Eduard!»

A középkornak nemcsak vallási, hanem politikai vértanúi is 
voltak. Ezek nem hiányoztak az ókorban sem ; de nagyon hiányoz
tak amazok. Mert nem vértanú az, kit vaksors szemel ki, hogy a 
Moloch tüzébe vessék ; nem az Iphigenia, ki nem is sejti, hogy 
voltaképen hazájáért, a görög nép jóllétéért, Artemis megengeszte- 
lésére kell halnia, s kit végre is megment az istennő maga. De 
vértanú az a sok ezer keresztény, kik tettök tudatában, egy megfog- 
hatatlant, minden földinél többre becsülve lépnek bakóik elé ; s 
kiket az utókor jó darabig még tisztelni sem enged s ádáziíl harczol 
az ikonoduloi ellen. Mert nem akar félisteneket; nem akarja esz
közzé aljasítni a szenvedést, hogy vele az egekbe lehessen emel
kedni. A mythologia szép és elragadó ; nem csoda, ha jeleneteit 
még szent Péter temploma falain is megörökítni igyekezett a renais
sance ; de az sem csoda, ha ezen, keresztény szellemtől meghatva, 
megbotránkozott Luther. Mert a martyrologium, ha nem oly æsthe- 
ticus is, jobb kiegészítő része az emberiség történetének; s az 
istenség eszméje, ha nem oly fölségesen is, érthetőbben nyilatko
zik az emberek halálmegvetésében.

Ne fogjon az a középkor történetének tanulásához, ki a Pons 
Milvius fölött az égbolton nem látja előcsillanni a kereszt jelét ; ne
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az, ki elmosolyodik a szentek életén s legendáin. A nyelvével 
nagyot csettent, ha olvassa, hogy Lucullus néhány száz urat fá- 
czánnyelvvagdalékkal tartott jól, ne gúnyolódjék, ha hallja, hogy a 
nazarethi ács fia az egy Isten igéjének 5000 éhes hallgatóját öt 
árpakenyérrel, hét hallal kielégítette ; vagy hogy az első remeték 
és szerzetesek bogarakkal és fagyökerekkel tengették életöket ; ne 
mosolyogjon akkor se, ha tudja, hogy a kolostorok lakói utóbb ma
guk is fáczánnyelvvagdalék után sóhajtoztak.

Elképzelhetetlen az a mi korunkban, hogy a compunctio 
után úgy törekedjék valaki, mint a hogy a régiek tették : a lélekhez 
méltatlan test borzasztó sanyargatásával, s elképzelhetetlen az az 
életmód, melyet a mieink közöl pl. szent Margit folytatott ; de a kor 
szelleméből megmagyarázható. A középkor embere talán nem ér
tené meg, Edison bőbeszédű századában telephonnal miért kell 
összekötni messze fekvő városokat, mint a mienk sem akarja meg
érteni a középkort, mi szüksége volt stilitákra, sőt az újkort sem, 
mi szüksége volt trappistákra, kik örök-hallgatásra kötelezték ma
gukat.

A középkort, mely a vértanúk nagy elszántságával kezdődött, 
s mely a szerzetes-életet a montecasinoi és clugnyi magaslatra 
emelte és mely a servus servorum deit minden más hatalom fölé 
akarta állítni, a Hussok halálával s az inquisitioval végződött. Vé
get ért az egyháznak, még helyesebben a hierarchiának győzelmé
vel. A vértanúk és az első szerzetesek kereszténysége azonban le
hetett-e egyúttal az inquisitorok kereszténysége? S nem tagadta-e 
meg szellemét a középkor ?

Nem. Buckle fölállította azt a tételt, hogy az ember cseleke
detének mérve s oka minden időben változott; de hogy az er
kölcsi igazságok nem változtak. Mivel ellenben az értelmi igaz
ságok nem állandók s változóságuk nélkül el sem lehetne képzelni 
a haladást, mindazok, kik ellenszegülnek az értelem igazságai
nak, elmaradnak a kor szellemétől. Mindig a legjobb szándékú 
tudatlan emberek okozták a legnagyobb bajokat. Az eret
nekek megégetői többnyire a legtisztább akaratú és a legerkölcsö
sebb emberek voltak. «Hogyan lehetett volna rósz a szándékuk 
mikor másokat oly nézetekre akartak kényszerítni, a miket jóknak 
tartottak ?» A hogy a patriarcha mondja az eretnekek érdekében 
föllépő Tancrednek :
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«Nem az szeret, ki a testnek hizelg,
De a ki a lelket vezérli vissza,
Ha kell, kard élén vagy lángon keresztül,
Alioz, ki mondá: Nem békét, de harczot 
Hozok a fö ld re ...............»

Hát ne számítgassuk az áldozatokat. TorquemacLa és Arbuez 
(mi a középkori renaissancenak szomorú neme lett volna) egy le
tűnt kort akart visszavarázsolni, mint a hogy újat akart teremteni 
Danton és Robespierre. S ha a papság Te Deummal örvendezett, 
hogy az eretnekek meghaltak (nem azért, mert vér omolt, hanem 
mert lelkök üdvözűlt) — csak azt tette, a mit Danton a versaillesi 
royalisták meggyilkolásából hazatérő sansculotteokkal tett, megdi
csérvén őket hazafias dühükért; nem mint igazságügyminiszter, 
hanem mint forradalmi miniszter.

Egy esemény sem jellemzi jobban a keresztény középkort, 
mint Jeruzsálemnek Bouillon által való bevétele. Lovagok és kö
zönséges vad harczosok, kiket hol a vallás mélysége, hol annak 
csak durva fanatismusa késztet reá, hogy a legyőzőiteken a legbor
zasztóbban kegyetlenkedjenek, a szent zsolozsmák fölzendülésére 
abbahagyják barbár munkájukat. Vértől csepegő ruhákban borúinak 
a szent sír elé, a padozatra dobják véres kardjaikat s kik imént senki
nek sem adtak kegyelmet, egy láthatatlantól most zokogva könyö
rögnek irgalmat.

Vallásos ihlettől áthatva ontottak vért s könyet egyaránt. 
Pedig a vallás, melyben csak a felséges nyilatkozhatott, remekművű 
templomaiban nem csupán a szent Ambrus hymnusát engedte föl
csendülni, hanem eltűrte a szamár ordítását is, pl. a Jézus mene
külését ábrázoló szamárünnepen. De talán a bacchanáliák és sa- 
turnáliák sem voltak mindig «templom-képesek.» Miattuk

«Isteneknek veszni keile, gazdag 
Hogy csak egy maradna mind után.»

Ellenben a középkor népszellemének eldurvulása legfeljebb 
egyik oka volt a reformationak ; gyökerében senki sem támadta 
meg a kereszténységet.

A keresztény archseologiának ismerete, a keresztény szellem 
megértése nélkül a középkornak leggyönyörűbben, legeszesebben 
való elbeszélése is csak «pengő érez, zengő czimbalom.» És csodá
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latos, hogy míg mindenki belátja, mily képtelenség az ókor törté
netében a keleti népek s a görögök és rómaiak mythologiájának 
ösmerete nélkül előhaladni, (mert hiszen ebben nyilatkozik legélén
kebben a kor lelke,) a keresztény liturgia és archæologia nélkül is 
mindenki bátran mond Ítéletet a középkorról. Már pedig ezekből 
néha jelesebb Íróink sem értenek többet, mint pl. valamely ügye
sebb — sekrestyés. A középkor történetének megírása s elmondása 
legalább is azt a türelmet, a kor szellemébe való azt a beleélést 
követeli, a mit nem egyszer látunk Németországnak, vagy am i szá
szainknak protestáns templomaiban, hol helyeiken maradtak a 
szentek s az oltárok és a hol még a sekrestyék fogasairól sem hány
ták ki a misemondó ruhákat, ha nincsen is többé, a ki azokat fel- 
öltse. S kinek jutna eszébe, hogy ezeket a műkincseket zsibvásári 
értékök szerint latolgassa? Magát a középkort azonban legtöbben 
csak az eszmék mai árfolyamához képest becsülik.

«Meghalt a nagy Pán ! A nagy Pán halott!»
Az ókor bukása egyidős az ókori vallások felbomlásával. De 

mennyi vonás ment át az újba ! S vele mennyi babona, — ha talán 
nem is több, mint a mennyi a régiben volt ! Mégis kimondják azt a 
szörnyű ítéletet, hogy «tudatlan leborulás az egyház bálványai — 
dogma, tekintély, scholastikusság— előtt : ez volt a középkor értelmi 
állapota.» Azonban ez a szigorú bírálat is elismeri, hogy «szivök 
fenekén s agyukban folyton velők volt az Úr szelleme, mely élt, ha 
nem ismerték is ; velők volt a szabadság szelleme. »

Azt mondják a középkor tele van ellenmondással ; telibb van 
ezzel annak a történetírása, mely sötétséget, tudatlanságot, sőt 
ostobaságot emlegeti ott, hol — szerénte is — megalakult a sza
badság, meg annyi nemzet és nyelv. Ezekben igen is megnyilatko
zott a középkor tettereje ; s ha más irányban nem mutatkozott — 
pedig nem egy téren alkotott még nagyot —- legfeljebb arra meg
jegyzésre lesz okunk, hogy nagyobb volt az anyaggyűjtésben, mint 
az alkotásban, a részletekben, mint az általánosításban.

A középkornak főkép német historikusok keltettek olyan 
rossz hírét.

Fáj talán, hogy az Alpok nem akartak elsimulni a Hohen- 
staufok lábnyomai alatt s hogy Németországot és Itáliát egyesíteni, 
az imperium ábrándját új életre kelteni nem sikerült? De a népek 
tehetetlenségének jele-é az, hogy a Po, az Arno, Tiber, Garigliano 
stb. mentén más volt az állami és a szellemi élet, mint valahol a
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Iiajna, Majna, a Felső-Duna, Saale, Elbe stb. mellett ? A parányi 
Kephissos és Ilissos mellől sem egyszerre áradott szét a szellem. 
A görög, mint utóbb az olasz, sőt a német is, helyi középpontokból 
jutott nagyobb műveltségre, míg a fegyverek élére alapított nagy 
államok velők szemben többnyire kölcsönvételre szorúltak. Ocloa- 
ker inkább érdemel köszönetét, mint gáncsot, hogy véget vetett a 
római cæsarismusnak, mely mindinkább ázsiai irányban fejlődött 
tovább s alkalmat adott reá, hogy a castrumok helyén barátságos 
lakóházak emelkedjenek. Hiában búsong a költő pápa, Aeneas Syl
vius, bogy a mostani lakosok beépítik Eóma faragott köveit s hogy 
ezer év óta tart már a pusztításnak, vagy inkább az átalakításnak ez 
a munkája. О, a római pápa, nem sajnálhatta igazán a római csá
szári. S a középkort befejező renaissance maga sem tett egyebet, 
mint azok a középkorbeli rómaiak, kik építőanyagul használták 
ugyan elődeik fényes palotáinak köveit, hanem azért Ízlésüknek 
jobban megfelelő alakot adtak az új épületnek.

Mindazok, kik nem nyugodhatnak meg a középkorra szoká
sosan kimondott ítéletben, járjanak el törvényesen; s azon iskolai 
és irodalmi meglynchelés elől, melyben szenvedélytől elvakúlt em
berek szeretnék részesíteni, hozzák az ügyet teljesen elfogulatlanok, 
a mai egész társadalom esküdtszéke elé. Hiszen a középkor megbí- 
rálása is a homousion és a liomoiusion egyetlen i betűjén látszik 
megfordulni ! S az egyszer elitéltet az enyhítő körülmények halla
tára föl fogja menteni a jelen, a mely hitet, hazát, eszményt köszön 
a középkornak.

Ez a történelem, a helyet, időt és körülményeket tekintetbe 
vevő, a múltat a jelen kedvéért le nem néző, keresztény, emberies 
és hazafias szellemtől áthatott, lehetőleg a forrásokig visszamenő, 
a tanúlságot csűrés-csavarás nélkül levonni tudó, nem rideg, nem 
szeretetlen, de nem is hízelgő, — a teljesen tudományos meggyő- 
désen alapuló történelem az, melyet a középkorról ifjaink kezeibe 
kell adnunk. Ez az a történelem, melynek előadását meg kell kisér- 
lenünk s melyre meg kell nyernünk a tanítványok figyelmét, érdek
lődését és tudományszeretetét. Márki Sándor.
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A TESTI NEVELÉS AZ EGYSÉGES KÖZÉP
ISKOLÁBAN.

Abban valamennyien egyet értünk, hogy a szellemi nevelés 
reformjával karöltve kell járnia a testi nevelés reformjának. Vala
mennyi pædagogusunk megegyez ugyanis abban, bőgj’ mai testi 
nevelésünk nem kielégítő.

Pædagogusaink a testi nevelést illetőleg három különféle 
nézetet vallanak :

1. Mai testi nevelésünk a Spiess-Eiselen javította s miboz- 
zánk átplántált formájában egészen jó.

2. Jobb volna tornatanítók helyett játékmestereket fogadni, 
mert a növendéknek a szellemi tanításon kívül nem kell még testi 
tanítás is, hanem szórakozás, játék, vagy pedig testet-lelket egy
aránt kellemesen foglalkoztató sport, verseny.

3. Tanítsunk is, szórakoztassunk is.
A bárom nézet közül a harmadik kétségtelenül a leghelyesebb. 

Az előbbi kettő szélsőségek közt mozog, a harmadik a két végletet 
össze igyekszik egyeztetni. De most az a kérdés, vájjon ügy 
értendő-e a gyakorlatban az a változatlan testi nevelés, hogy egy 
órában tornatanítás, a másikban pedig játék lesz, vagy pedig úgy, 
hogy egy órában mindakettö, s így egyik sem. Szerintem egyik se 
volna helyes.

A középiskolába készülő, még inkább az oda járó növendék, 
már nem annyira gyerek, hogy puszta játékkal beérné, de nem is 
annyira férfi, hogy kizárólag figyelemlankasztó, erőmegfeszítő, 
bátorságébresztő tornász- vagy katonai gyakorlatra volna szüksége. 
Az egységes középiskolában egységesen nevelünk olyformán, hogy 
megtalálja benne szükségletét az is, ki az iparnak, kereskedelemnek 
szenteli magát, az is, a ki majdan a tudománynak akar élni. Vala
mennyire, azt hiszem, rendkívül fejlesztő lesz, ha iskolai foglal
kozástól vagy tanulástól szabad idejüket valóban szórakoztató, 
üdítő, a testet, de a mellett a szellemet is kiegészítőleg fejlesztő 
munkával töltik. És itt az lebeg szemem előtt, a mit a nagy pæda- 
gogusok, kezdve líousseau-Franeke kézművességétől Herbart-Ziller 
«Fertigkeiten»-jóig a harmonikus nevelés kiegészítésekép aján
lottak : a hasznos, testet-lelket egyaránt szórakoztató fejlesztő kézi
munka.
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Ennek hasznáról már annyit írtak, hogy egyelőre tisztán csak 
annak megjelölésére szorítkozom, hogy gondolnám én a kézi
munka bevitelét majdani egységes középiskolánkba.

Mostani tornahelyiségeink (föltéve, hogy e nevet megérdem
lik) oly kevéssé felelnek meg czéljuknak ; ha pedig a czélnak meg
felelőket emelni s azokat czélszerűen berendezni akarjuk, ez oly 
költséges; s ha aztán különösen télen tornáztatni akarunk ben- 
nök, oly koczkáztatott s végeredményben mégis oly keveset érő, 
semmis valami, hogy [ha ennél csak valamivel jobbnak látszót 
tudna valaki ajánlani, azt már csak azért is el kellene fogadnunk, 
hogy a mostani áldatlan állapoton valamennyire változtassunk.

Panaszkodunk, hogy a tornázás terén még nagyon hátra 
vagyunk, hogy ha a Nyugat (s név. Németország) példájára torná- 
szilag akarunk herendezkedni, ez rengeteg pénzbe fog kerülni. 
Én viszont örülök, hogy még nem költekeztünk hiába a Nyugat 
recipéje szerint. A mi kevés pénzünket ugyanis jobbra, czólsze- 
rübbre is lehet fordítani, mint költséges téli tornatermek építésére, 
berendezésére és fentartására. Emelhetünk azon a pénzen intéze
teket, melyek bak, ló, létra, nyújtó, korlát stb. helyett újabb compli- 
cált s a régibb egyszerű ipar ezerféle szereivel vannak ellátva, 
melyekben a torna- vagy játékmester helyett avatott szakemberek 
vezetnék az életre készülő fiatal nemzedéket a foglalkozás egy oly 
körébe, mely a testet minden tornánál jobban fejleszti, sőt a szel
lemet is táplálja.

Sitt nem lehetne azt mondani, hogy: «de bizony egyoldalúak 
az egyes iparágak is», mert az említett intézetekben a növendék a 
négy vagy esetleg több évi folyam alatt nemcsak egy iparágnak 
csinjával-binjával ismerkednék meg, nemcsak egyikbe nyerne bete
kintést, hanem minden különös mélyrehatás, alaposság kizárásával 
legelső sorban oda vinnők, hogy a középiskolának megfelelőleg a test 
is általános műveltséget szerezzen, lelkűk mint szokás mondani 
áttekintést nyerjen a testi foglalkozás életpályáiban.

Az egységes középiskola első osztályába lépő növendék egy
szerűen kijelentené az igazgatónak, hogy ő ezzel vagy azzal az 
iparággal szeretne foglalkozni. Meg lehetne ugyan az illetőket az 
intézeti orvossal vizsgáltatni, hogy arra valók-e, de az egyéni haj
lam is tekintetbe volna veendő. S ennek még az az előnye is 
volna, hogy e szerint a nyomorékok, bénúltak nem volnának a 
helyes értelemben vett testgyakorlásból, testi üdülésből kizárva.
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A jelentkezőt aztán bemutatnák a választott iparág vezetőjének 
s felügyeletére bíznák. S ez így folyna négy, eshetöleg több éven 
át, gondosan ügyelve arra, bogy a jelentkezőket semmi szín alatt 
se szorítsuk rideg, kötelező törvények vaskeretébe (az illendőség 
és tisztességtudás általánosan és mindenütt kötelező szabályain 
kívül), hogy az illetőnek hajlamait respectáljuk, mert különben 
a mai tornáztatás mintájára nem üdülés és testi fejlesztés lesz az 
eredmény, hanem sanyargatás, kínzás. Annak pedig mi hátránya 
lehetne, hogy a 9 éves, kellő vezetés mellett a 14 évessel együtt 
egy dologban ügyeskednék? Mint érintettem, fel lehetne ugyan 
állítani általános elveket, hogy helyes beosztással legalább 4 évi 
folyam alatt az iparnak és kézművességnek miféle ágával lehetne 
legczélszerübben megismerkedni, de ez elvek követésére kényszerí
teni nem kellene senkit.

A mostani tornaórák számát lehetőleg növelnök s szakmány 
tornáztatás helyett menne kiki választott szakosztályába s ott kellő 
munkakiosztás mellett végezné a dolgát. Nem mondhatja senki, 
hogy akkor az állam csupa mesterembert kapna, hanem igenis 
kapna oly embereket, kik legalább kevésbbé koczkáztató és nyak
törő gyakorlatok árán testileg fejlettek, épebbek s a mellett az élet 
való viszonyaiban élesebben belátnának, mint a mai rendszerint 
testileg-lelkileg egyoldalú tornász-növendékség.

Ezt a mindenkép fejlesztő foglalkozást lehetne aztán tarkí
tani télen-nyáron kirándulásokkal, részint a rokon intézetek 
tanulmányozása, másrészt pedig tisztán a testi mozgás változatos
sága és üdülés czéljából. E mellett szívesen megengedném, hogy 
tartsunk meg mai tornánkból mindazt a mi czélszrti, haszna
vehető. Olykor-olykor egy kevés rendgyakorlat, felváltva szabad- és 
egyszerűbb, hol meg compicáltabb szergyakorlatokkal és ver
senyekkel nagyon is helyén lehet. Külön feladat annak pontos 
kijelölése, mi volna a mai tornakészletből átveendő anyag.

De hisz akkor mégis csak kellene tornacsarnok? nem épen. 
A kézműves vagy mondjuk iparhelyiségnek kell, hogy legyen 
udvara ; ennek egy része fedve lehet nyáron eső, nap, télen hó
fúvás ellen. Itt szabad levegőn kellene azt a nehány tornagyakor
latot tisztán a testi foglalkozás változatosságának kedvéért végez
tetni. Szereket lehetőleg kerülni kellene. I tt folynának le az állandó 
rend-, szabad- és szex-gyakorlatok helyett nyáron leginkább a lalidá- 
zás, versenyzés, télen a korcsolyázás s egyéb szórakoztató játéknemek.



ÜEMEK GYŐZŐ.5 6 Ó

Tudjuk, hogy tornásztak a görögök s halljuk már régóta, 
hogy a német paedagogusok (kiket egyébben nagyon is szeretünk 
követni) váltig azt hangoztatják : «Fort mit dem Turnen in geschlos
senen Bäumen » s mégsem követjük egyiket sem.

S a tornának ily értelmű tanítását meg lehetne őrizni a 
középiskola felsőbb, esetleg már nem egységes osztályaiban, vagy 
legalább azok egy részében is már legalább úgy, hogy a mai torna 
kedvéért nem lehetne senkit se visszatartani előbbi testgyakorlata 
folytatásától. Nagyon tanácsos volna ez újabb testgyakorló intéze
teket folyóvizek mentén vagy lehetőleg közelében építeni, már 
csak azért is, mert a víz egyes iparágakhoz szükséges, de meg 
azonkívül is munka után nyáron fürdőzésre, úszásra, evezésre, 
télen pedig korcsolyázásra nagyon alkalmas. így kötné össze a 
növendék a kellemest a hasznossal, tanúina hasznos, életre való 
dolgokat : ipari készséget, úszást, esetleg vívást s a mellett szóra
koznék: labdázna, korcsolyáznék, evezne, játszanék. Megvagyok 
győződve, hogy ekkép a haza testileg-lelkileg érettebb-fejlettebb, 
az élet mindenféle viszonyát kellőleg méltányló, mert ahhoz értő s 
magát minden körülmények közt könnyebben feltaláló nemzedé
ket nyerne, aránylag csekély kiadás-többlettel. Sőt lia tekintetbe 
veszszük, hogy akkor iparunk annyira kívánatos felvirágzása is 
biztosabban remélhető lenne, a kiadás-többlet valóságos bevétel- 
többletnek bizonyúlna.

Â legnagyobb nehézség egyenlőre, látszólag az, hogy szakava
tott vezetőket idebent egyhamar nem kapnánk, arra nem is akarok 
utalni, hogy a szükség idején a (60—70-es években) magyar tanár
világunk hogy állott elő. Vannak még s napról-napra többen és 
többen lesznek derék, művelt iparosaink. Mert hogy ezekre és 
nem (mint a hogy másutt tévesen kezdették) kézmüvileg képzett 
tanároknak kell a testgyakorló szakosztály vezetését bízni, arról 
meggyőzhet bennünket a külföld példája.

Ha olyanná lesz az egységes középiskola testi nevelése, csak 
akkor lesz nevére méltó, csak akkor lesz valódi bumanislicus, az 
életre mindenképen előkészítő, szóval az ifjúság testéről-lelkéről 
egységesen gondoskodó s így legelső sorban az állam legközvetle
nebb létérdekeit szolgáló intézménynyé !

Nagyvárad.
D emek  G yőző.
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DŰLŐ VAGY ÁLLÓ ÍRÁS?

Kollmann űr az írásnál való elhelyezkedést geométriai pon
tossággal rajzolt ábrával teszi világosabbá.

Csakhogy amit a papiron ki lehet czirkalmazni, azt nem 
lehet mindig ugyanavval a pontossággal a gyakorlatban kivinni. 
Ez áll a jelen esetben. Mi ugyan már elébb kifogásoltuk a könyö
köknek az asztallap C és D pontjaiban való megtámasztását az 
egyenes testtartás érdekében, de tegyük föl, hogy Kollmann úr 
megállapodása helyes. Ha most az írás határai gyanánt DN, A O-t 
teszszük fel, amint Kollmann úr teszi, (lásd e folyóirat jú 
liusi füzetét), akkor az írólapnak okvetlenül ferdén kell előt
tünk feküdnie. A sorok tehát ferdén fognak alulról fölfelé 
futni. A szemalapvonal mindig párhuzamos a sorokkal. A sorok 
pedig ebben az esetben ferdén haladván, a szemalapvonal is 
elferdül s az író két válla ,/ és К  nem lesz párhuzamos az 
asztallap szélével (lásd 2. ábránkat), hanem a G' H' J' K"" test
tartás fog bekövetkezni és ekkor a mellkas jobboldali része a pad 
széléhez kerül (//'), a jobb könyök pedig a pad közepéig fog 
csúszni. (Lásd : D', D", D'", D"'). Evvel előttünk áll a dűlő írás
nál általánosan tapasztalható helytelen testtartás. Eltekintvén 
ezen testtartásnak egészségügyi tekintetben káros következményei
től, Kollmann úr elmélete szerint még r s t u  (tengelyfekvés) hely
telen irkafekvést vonna maga után, a mi szintén igen gyakran 
tapasztalható. Kollman úr föltevése tehát, hogy dűlő betűket egye
nes testtartással lehessen írni : tarthatatlan. A tapasztalat bizo
nyítja, hogy nemcsak gyermekek, de még felnőttek sem tudnak 
hosszabb ideig egyenes testtartással dűlő betűket írni. Rövid idő 
múlva jobbra hajlik a törzs és nem egyszer lehet látni, hogy az író 
féltestét is elfordítja.

Kollmann úr 2. és 3. ábrája az írólap fekvéseit tünteti föl a 
dűlő írásnál, 4. ábrája pedig az álló írásnál használt írólap fekvését 
mutatja.

О tengely fekvést és átlófekvést különböztet meg a dűlő Írás
nál, az állóírásnál pedig— elég különös — csak oldalfekvést mond.

Mi Schubert Pál dr. rendszere szerint közép- és oldalfekvé
seket külömböztetünk meg. A középfekvés lehet kétféle, t. i. ferde,—  

ezt használják általában a dűlő írásnál -— vagy egyenes — ezt
36Magyar Pædagogia. I, 9.
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használják az álló írásnál. Az álló írás rendszerét első ábránk tün
teti föl.

Az oldalfekvések lehetnek ismét jo b b  vagy baloldaliak  s 
mindegyik megint egyenes vagy ferde. A ferde oldalfekvéseket 
szintén használják a dűlő írásnál. De az írólap jobbra fektetését 
újabb időben, minden írásszakértő elvetette. Állóírást pedig az 
írólapnak csakis egyenes középfekvése mellett íratnak. Hogyan 
vehet föl tehát czikkiró az álló írásnál oldalfekvést?

Kollmann úr a ferde középfekvést nevezi átlő fekvésnek, az 
irkának a mell középvonalától való jobbra fektetését pedig tengely- 
fekvésnek mondja. Csodálatos, hogy míg minden szakértő elveti a 
tengelyfekvést, addig ő helyesli.

A baloldali fekvésekről pedig említést sem tesz, holott azok 
kevésbbé károsak a jobboldali fekvéseknél.

Rendszerében annyi ellenmondás van, ő maga fejtegetéseiben 
annyira habozó és annyi kitérést és kivételt enged meg, hogy gyakor
lati ember előtt azonnal világossá lesz rendszerének tarthatatlansága.

A 360. lapon ezt mondja :
«Az átló csúcspontjának s magának az átlónak elhelyezése 

épúgy történik, mint a mély fekvésű (A a i  E) négyzetnél : de a 
tégla helyzete más lesz, mint az ábra is mutatja, (lásd a 2. ábrát) 
t. i. kevésbbé dűlt ; húrja azonban az írólap /Л  vagy ki vonalához 
képest eltérést mutat, m ely  e l t é r é s  az írót csakhamar ferde sor- 
írásra kényszerítené, ha írásközben a  k ü lö n b ö z e te t  k i n em  
e g y e n lít e n é  vagy az Írólapnak a sor közepén való följebb, vagy a 
karnak lejebb csúsztatása által, m ely u tóbbi segédeszköz kevésbbé 
ajánlható ; mert a kiegyenlítés m in d k é t  m ó d ja , de az utóbbi na
gyobb mértékben, mint az előbbi hátrá lta tja  az írás folytonossá
gát s a kar egyenletes sugárszerű m ozgását. »

Már most kérdjük, lehet-e ilyen és ennyi kifogás után meg
maradni a fölvetett módnál ? Kollmann úr szerint igen, mert ő 
még tovább folytatja a combinátiót, de csak azért, hogy nyomban 
ismét megczáfolja. Ugyanis azt állítja, hogy «e nehézségei m eg- 
szüntethetnők azáltal is, hogy az írólapot m agasabbra  az A  pon- 
on túl helyezem úgy, hogy az átló A  és 0  pontok közé esik (lásd

3. ábra : m о n p  egyenközényt) ; de az átlónak (no) az A E  irány
ból való áthelyezése állandóan ferde fe j-  s testtartást követelne, 
azonkívül pedig az egész írás messze túl esnek a szem látókörén 
(CRASD), a mi legfölebb messzelátókra lenne baj.»
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Kollmann úr szerint «ebben a fekvésben az íróláp nagyon 
alkalmas lenne a folytonos írásra, a m i épén a tengely fekvés 
előnye. »

Tehát czikkiró a folytonos írást annyira döntőnek véli, hogy 
mellette minden más szempont eltörpül. Mi az iskola szempontjá
ból az egészségügyi szempontot tartjuk mindenekfölött állónak. 
Mit használ a gyermeknek minden tudása is, ha csak egészségének 
feláldozása árán juthat hozzá? Mi az olyan írásmódot, mely állan-

3. ábra.

ít
x y  -= az asztallap széle, m n  =  a test középvonala.

dóan ferde fej- és testtartást követel : nem tartjuk iskolába való
nak. Az iskola törekedjék mintaszerű tanításra és nevelésre. Az 
olyan írásmód, mely állandóan ferde fej- és testtartást követel : 
nem lehet helyes, nem lehet mintaszerű.

De Kollmann úr abban is téved, midőn azt állítja, hogy 
« bármelyik helyén az írásívnek N  és О között (3. ábra) az írás 
betűinek és írásvonalak iránya ugyanaz marad.» (362.1.) Ellen
kezőleg, minél távolabb fektetjük az irkát mellünk középvonalától, 
annál jobban jobbra fognak dűlni a betűk és annál inkább kiseb-

36*



bedik a betűk hajlásszöge, amit rajzunk (3. ábra) világosan mutat 
és amiről mindenki meggyőződhetik saját íráskisérletei alapján.

«A mi az írássorok (írásvonalak) fekvését illeti, az akármelv 
négyzet alakú írólap tengely- s átlófekvésében a CD vízszinteshez 
viszonyítva 45°-u, a félnégyzet átlófekvésében 30°-u, az oldalfek
vésben (az álló írásnál) 0°-u» — mondja továbbá Kollmann úr.

Ezen háromféle fokú írásmód közül most már melyik a leg
praktikusabb kivált gyermekek tanításában ? Avagy melyik gyer
mek tudja a 30 fokú szög elhajlást szemmértékkel meghatározni? 
A 45°-u elhajlás sem olyan könnyű, mint a hogy azt sokan gon
dolják. Látható, hogy gyakorlati szempontból is előnyösebb az 
álló írás.

Néhány sorral lejebb a czikkíró is bevallja, hogy «talán feles
leges megjegyezni, hogy a 45 fokon túl az írás derék- és kötővona
lainak megkülömböztetése tetemesen megnehezíttetnék». Igaza 
van és ez a dűlő írást írók nagy többségénél tapasztalható. Miért 
pártolja tehát czikkíró ezt az írásmódot annyira? Csak azért, mert 
szerinte a dűlő írás folyékonyabb és gyorsabb. Ez pedig nagyon 
relativ valami. Az írás mesterség, melyhez csak gyakorlat útján 
juthatunk. A ki az álló írásra begyakorolta magát, az éppen olyan 
gyorsan írhat, sőt még gyorsabban, mint a ki a dűlő írásban tett 
szert gyakorlottságra. Az ugyanazon magasságból húzott függélyes 
és dűlő vonások közül a függélyesek rövidebbek, tehát kevesebb 
idő alatt vonhatók meg, mint a dűlők. Ebből következik, hogy az 
álló írás időmag takarítással jár s így elesik Kollmann úrnak az a 
kifogása is, melyet gyorsaság szempontjából emelt az álló írás 
ellen. (Lásd a 4. ábrát.)

Kollmann úr továbbá ezeket a tanácsokat adja: «czél- 
szerűbb tehát az a téglaalaku írólap, mely a rövidebb oldalával 
párhuzamosan van vonalozva; ha mégis a hosszabb oldal irá
nyában vonalzottat kénytelenek használni (a tanulók), oszszák azt 
kétfelé és a felező vonal felső végpontja szerint határozzák meg a 
függőleges irányvonalat és a papírlap fekvését.» Kis gyermekek 
nem képesek a felező vonal felső végpontja szerint meghatározni 
a függőleges irányvonalat és a papírlap fekvését. Evvel az eljárás
sal megint felsülnénk.

Majd így szól : «a ferde sorok nézése pedig a fej, kar, 
hátgerincz rendes tartása mellett nem gyakorolhatnak más ha
tást a szemre, mint bármely más a természetben előforduló
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lejtős vonalak nézése.» De kérdjük, lehet-e rendes testtartásról 
csak szó is ferde sorok nézésénél? A sorokat nemcsak nézzük, de 
el is olvassuk irásközben. Próbáljunk csak falra ferdén alkalmazott 
falragaszokat olvasni. Vagy az asztalra helyezett pénzdarabnak 
köriratát! Azonnal el fog ferdülni szemünk alapvonala s vele 
együtt a fej és a hátgerincz.

Néhány sorral lejebb már azt mondja a czikkíró , hogy «sze
münk önkénytelenül keresi az irányt, melyben a fénysugarak a 
tárgytól egyenesen a szemgolyó közepébe hatolhatnak, még pedig 
mindkét szemünkbe egyszerre a szemlélt tárgy minden új mozza
natában.» Ilyen ellenmondásokba keveredik Kollmann úr. Ez az 
utolsó állítása egészen az álló írás malmára hajtja a vizet.

4. ábra.

b b b b b  c e c c  c,

Az aila Д -ben ad: aa =  az egyeiiHzárú dorékszög befogói az átfogóhoz.

Nagyon hosszúra terjedne válaszunk, ha Kollmann úr min
den ellenmondására vagy minden tévedésére rá Akarnánk mutatni. 
Azért csak még néhány állításának czáfolatára szorítkozunk.

«így az író sem veszi észre a szemtengely és irássor keresz
teződését, hacsak valaki külön rá nem fordítja figyelmét. Ilyen a 
szem által meg nem figyelt, az ész által fel nem fogott mellékes 
fénysugárszálak egészen közömbösek, tehát ártalmatlanok is. 
Azért el kell távolítani az iskolai írólapokról a vízszintes vonal- 
zatot. » Miért távolítsuk el a vízszintes vonalzatot, lia ártalmat
lanok a mellékes fénysugárszálak? Kollmann úrnál nagy szerepet 
játszik a vonalzat. Ha vastag, károsan hat a szemre, ha finom, 
előmozdítja a rövidlátás fejlődését ; mert arra kényszeríti a gyer
meket, hogy fejét túlságosan lehajtsa, a mivel a fejnek oldalra 
hajtása jár. Lám, tehát most már a fejnek oldalra hajtását is 
elismeri! De ennek okát — elég hibásan — a vonalzat finomságá
ban keresi. Pedig ha a vonalzat olyan finom, hogy a gyermek tisztán 
észre nem veheti, akkor csak előre kell hajolnia. Oldalra is hajlik,
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de ennek oka a ferde sor. Ebben kell keresnünk a hibát és nem a 
vonalzatban, mert ez az írás kezdetén olyan segédeszköz, melyet 
nem lehet nélkülöznünk. Későbben el lehet hagynunk, sőt el is 
kell hagynunk, mert az írástanítás végső czéljaihoz az is hozzá 
tartozik, hogy a gyermek tiszta papíron vonalozás nélkül írjon.

A szemtengely és az írássor kereszteződése, a mi a dűlő írás
nál előfordul, bizony nagy baj. A ferde sorok nézése igen kellemet
lenül hat a szemre, igyekszik is a helyzeten segíteni, amennyiben 
a szemalapvonal a sorok szerint igazodik. (Lásd a 2. ábrát.) Hiszen 
Kollmann úr is elismerte, hogy «szemünk önkénytelenül keresi az 
irányt, melyben a fénysugarak a tárgytól egyenesen a szemgolyó 
közepébe hatolhatnak«. A 370. oldalon az utolsó szakaszban azt 
mondja ezikkiró, «hogy mind a dűlő mind az álló írásnál fej for
dítással ki kell azt a külömbséget egyenlíteni, a mely az írás egyes 
mozzanataiban a szemtengely és az írássor fekvése között kelet
kezik. »

A dűlő írásra nézve igenis áll az, a mit ezikkiró mond, de 
az álló írásra nézve éppen nem. Az álló írásnál a fejet csak egy 
kissé lefelé kell hajtanunk, de fej fordításokról szó sincsen. Mire 
való volna a fejfordítás, mikor az írólap egyenes középfekvésben 
van előttünk s a vízszintes szemtengely párhuzamos az írássorok
kal ? Az álló írásnál rövid sorokat iratunk. Tehát szóba se jöhet 
olyan különbség kiegyenlítése, amely az írás egyes mozzanataiban a 
szemtengely és az írássor fekvése között keletkezik. (Lásd az 5. ábrán 
x, x', æ"-vel jelzett pontokat.)

«A mely helyzet íráskor természetes, nem az, vagy kevésbbé 
az olvasáskor» — mondja továbbá Kollmann úr. Miért? Erre a 
kérdésre adós marad. Szerintünk az írásnál és az olvasásnál lé
nyegileg egy a helyzet. Mindkét esetben egyenes testtartást köve
telünk és ügyelünk arra, hogy a szemalapvonal a sorokkal pár
huzamos legyen. Követeljük ezt egészségügyi szempontból. Ám a 
ezikkiró így folytatja gondolatmenetét: «azért az írott betű mindig 
különbözni fog a nyomtatottól alakra és irányra  s összekötési 
módra nézve, csakis olvasásra lévén szánva.» Hát az írott és nyom
tatott betű nincs egyaránt olvasásra szánvaŸ Miért írunk? Csak 
a magunk számára, időtöltésből, avagy nem inkább mások ked
véért, mások fölvilágosítására nyúlunk leggyakrabban tollhoz? Az 
írott betűnek ugyanaz a czélja, a mi a nyomtatotté : az eszmék, a 
gondolatok terjesztése. Nemcsak a nyomtatott, de az írott munkák
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is olvasásra vannak szánva. Am czikkiró ezt tagadja. Hogy a be
tűk alakját és irányát az olvasástól teszi függővé, azon is nagyon 
csodálkozunk, midőn későbben ő maga is a gyorsírást ajánlja a 
közönséges írás helyett használtatni. Már pedig a mostani írott és

5. ábra.*

Я

G'I V  J 'К " ' —  a sorokhoz alkalmazkodott író testtartása ; D ' I ) "  D'" D"" =  helyvál
toztató jobb könyök ; К , K "  A'" stb. helyváltoztató és feltolt vállpont (magas váll) ; 
r s tu  —  az ezen testtartásnak megfelelő tengelyfekvés. Bal könyök már ilyenkor 

nines a pádon, hanem azalatt valahol a térden.

nyomtatott betűk alakja és iránya között távolról sincs meg az az 
óriási külömbség, a mi a gyorsírás és a nyomatott betűk között 
megvan. Vagy talán a gyorsírást sem szoldák elolvasni? Mire 
használják akkor? *

* A 2. ábra alatti magyarázó szöveg az 5. ábra alattival fölcserélte
tett. Azonkívül a 2. ábra alatt AS helyett RS olvasandó. A figyelmes olvasó
nak ez különben úgyis azonnal feltűnhetett. Szerk.
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Azt mondja később, hogy az álló írásnál a kar mozgása 
természetellenes; «mert a könyöknek mozzanatról mozzanatra 
új meg új támpontot kell keresnie». A czikkíró — úgy látszik — 
nem ismeri az álló írásnál megkövetelt kartartárst, ott a kö
nyök nem érinti az asztallapot, tehát nem is kell keresnie új meg 
új támpontot. Az igaz, hogy a kéz balról jobbra csúszik, s ha a sorok 
hosszúk volnának, könnyen fárasztólag hatna az írás arra, a ki ezt 
meg nem szokta. Azért használtatunk rövid sorokat. De a ki egyszer 
már megszokta ezt az írást, az hosszú sorokat is írhat, anélkül, 
hogy elfáradna. Természetes, mert ellenkezik-e a kar és a kéz 
alkatával a vízszintes, balról-jóbbra haladó mozgás? Miért lenne 
csak a kar sugárszerü mozgása*a természetes? A kar és a kéz min
den irányban szabadon mozoghat, tehát akármelyik mozgása ter
mészetszerű.

Kollmann úr bevallja, hogy «a dűlő írásnál a fej fordulat 
balról jobbra felfelé lévén irányozva». Ez elég baj, az orvosok 
kimutatták, hogy evvel a fej fordulattal szorosan összefügg a törzs 
elhajlása. Lejebb ezt mondja: «Innét van, hogy az álló írás hívei 
örömmel hiresztelik, hogy tanítványaiknál a fejnek oldalra haj- 
lása nem vehető észre; miért nem, avval nem törődnek,» (szánt- 
szándékkal kerüljük, mert tudjuk, hogy a fejnek oldalra hajlása 
végzetes az egyenes testtartásra nézve) «mi más új bajt leplez ez 
előny, azt nem sejtik, nem is kutatják». Hát a czikkíró sejti-e? 
Miért nem szíveskedik akkor velünk az új bajt megismertetni? Ezt 
a közügy érdekében nagyon helyesen tenné. Mi — megvalljuk — 
ebben semmi bajra sem bukkantunk.

Czikkíró úr helyesli az elemi tanítók egy csekély részének 
azt a javaslatát, mely az írásnak és olvasásnak egy időben való 
tanítását meg akarja szüntetni. Mi nem helyeseljük. Ez határozott 
visszaesés volna. Az írás és olvasás két ikertestvér, mindakettő 
olyan szorosan függ egybe, hogy egymástól való elválasztásuk köl
csönösen károsan hatna.

Az olvasás módját is reformálni akarja. De hogy a hall
gatók több figyelmet tanúsítanának, ha csak az olvasó nézne 
a könyvbe, a többiek pedig nem, hanem szemöket a felolvasó 
ajkaira szegeznék : ebben is alapos okunk van kételkedni. Mentői 
több érzékünk működik : annál könnyebbek s annál vüágosabbak 
lesznek képzeteink. Ha a gyermekek a könyvbe néznek, nemcsak 
a hallás, de a látás érzéke is működik. Sokkal könnyebben meg
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érthetik hát az olvasót. Mert nemcsak a fül, hanem a szem is kö
veti az olvasást. Aztán nagyon kevés gyermeknek jutott az az 
isteni adomány, hogy hosszabb ideig tudjon akként olvasni, bogy 
a hallgatók figyelmét ébren tartsa. Vagy nem tud kellő hanglejtést 
alkalmazni, vagy hangja gyenge, némelyik nem tud elég tisztán 
beszélni stb. Ilyenkor nagyon helyes, ha társai a könyvben kisér
hetik az olvasást. Az olvasás kiilömben távolról sem olyan szem
rontó, mint az írás.

De hogy Kollmann úr a középiskolai «praeparatió-írást» 
meg akarja szüntetni : azt helyesen teszi. Ne adjon a tanár a tanuló
nak nagyon sok házi írásbeli feladatot és igyekezzék az iskolában 
többet tanítani, mint előadni.

A czikkíró felhívja a figyelmet azokra a rendellenességekre, 
melyek származnak, «ha az álló Írásunkat dűlő helyzetbe hozzuk». 
De minek az álló írást díilő helyzetbe hozni ? Senki sem köve
teli ezt.

Azt is jelzi, hogy helytelen tanítás vagy hanyag felügyelet 
mellett nagy bajokat okozhat az álló írás. Ez igaz. De hanyag 
felügyelet vagy helytelen tanítás mindenütt árt ! Nem mondjuk 
mi, hogy helytelenül tanítsák az álló írást, és hogy hanyag fel
ügyeletet gyakoroljanak.

A 373. lapon ezt a furcsaságot olvassuk: «Az olvasásra két
ségkívül az írólapnak ama fekvése legkedvezőbb, melyet oldalfek
vésnek neveztünk.» Sokat foglalkoztunk az írás-olvasás kérdésével, 
de azt nem olvastuk, sem nem hallottuk, hogy az olvasáshoz a 
könyv oldalfekvése szükséges.

Mindenki önkéntelenül egyenes középfekvésbe hozza a köny
vet vagy az írást, ha az olvasáshoz fog.

Még csak egy megjegyzést akarunk tenni. Kollmann úrnak 
az az állítása, hogy az álló írással a kéz és kar görcsös összehúzó
dása, az egész kar gyakori elzsibbadása, a mell összezsugorodása 
já r  : nem egyéb puszta állításnál, melyet a czikkíró semmivel sem 
bizonyít.

ügy saját gyakorlati megfigyeléseink, valamint másokéi, 
nem igazolják, hogy az álló írásnál a kéz és a kar görcsösen össze- 
huzódnék. Az álló írásnál a tolltartás olyan fesztelen és könnyű, 
hogy az izmok túlmegerőltetése elő sem fordulhat. A tollszárt há
rom ujjal tartjuk, de valamennyi ujjat könnyen behajlíthatjuk 
akként, hogy a hüvelykujj hegye a mutató- és a középujj hegyével
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egy irányba jusson és a kisujj külső oldala egészen a második 
ízületig a papiroson nyugodjék. A tenyér a papírra lehetőleg füg
gélyesen áll.

Látni való, hogy az álló írásnál az ujjak szabadon mozoghat
nak, a tollszár biztosan és szilárdan fekszik az íróujjak között, 
anélkül, hogy e czélból még különös erőt kellene kifejtenünk. 
Ezért a tolltartásnak ezt a nemét már régóta ajánlják az orvosok 
az olyan egyéneknek, akik reszketésben ás gyakori írásgörcsben 
szenvednek.

Tehát nem az álló írásra nézve áll az, g mit a görcsös 
összehúzódásról felhozott, hanem éppen a dűlő írásra. A dűlő 
írásnál is három ujj fogja a tollat, de azokat az író egyenesen 
kinyújtja s ez a kinyújtás okozza hosszas írásnál a görcsöt. Az 
.egész kar gyakori elzsibbadásáról sem lehet szó, hiszen Kollmann 
úr is mozzanatos írásnak nevezi az álló írást, amiért a kar folyton 
balról jobbra mozog. Elzsibbadás nem keletkezhetik mozgásnál, 
hanem csakis egy helyben való tartós veszteglésnél, illetve nyo
másnál. S ez ismét Kollmann úr rendszerénél fordúl elő, amikor 
mindakét könyök állandóan támaszpontot képez s így tartós 
nyomásnak van kitéve a kar. Az álló írással az egyenes testtartás 
vele jár. Egyik a másikát feltételezi. Hogy egyenes testtartásnál a 
mell összezsugorodhatnék, azt képtelenségnek tartjuk.

Összefoglalva fejtegetéseinket, mi az álló írást feltétlenül pár
toljuk nemcsak az elemi, de a középiskolai oktatásban is. Mi az 
egészségügyi szempontra fektetjük a fősúlyt, de a gyakorlati élet 
követelményeit sem feledjük, mikor az írás szabályosságát és 
csinosságát, de főleg olvashatóságát semmi áron sem akarjuk 
föláldozni az írás folyékonyságának és gyorsaságának. A közép
iskolai tanulók nagy része annyira elrontja kézírását a hadaró 
gyors írással, s annyira düti a betűket, hogy ember legyen a gáton, 
aki ezeket az irkafirkákat el tudja olvasni. Néha egész külön kéz
írási tanulmányokat kell folytatnunk. Már csak az olvashatóság 
szempontjából is az álló írásra kellene szavazatukat adniok a taná
roknak. De az egészségügyi szempont nagyobb jelentőségű. A hor- 
vátok már is megelőztek bennünket.

Hranilovic H. dr., főreáliskolai tanár «A testi nevelés Hor
vátországban» czímű czikkéből értesültünk, hogy a kir. liorvát 
kormány az álló írásnak kizárólagos használatát rendelte el a hor- 
vát népiskolákban. Ugyanez a rendelet a tolltartásra, testtartásra s
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az Íróeszközökre nézve is ad utasítást. Reméljük, liogy a magyar 
kormány sem fog soká késni hasonló irányú rendeletével.

BÖNGÉRFI— KÁRPÁTI.

NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK
KORÁBAN.

Ш.

A latin oktatásnak egy igen alapos ismerője s tanítás módját és 
menetét így ismerteti : « A fiukat közönségesen három csoportra osztották 
de mind egy szobában részesültek oktatásban. Az első csoport (osztály) 
olvasni és írni tanult ; a második a latin nyelv elemeit, Donatus könyvé
ből a partes orationist és Alexanderéből a declinátiókat kezdte tanulni ; a 
harmadik azt folytatta s a grammatikai szabályokat valamelyik szövegen, 
többnyire az evangéliumon vagy Cató morálisán, vagy más hasonlón 
gyakorolta, azonkívül Hispanus P. könyvéből a logika elemeit ismertették 
meg velők s ünnep napokon egyik tanító az evangéliumot magyarázta. 
Természetesen a zenét és éneket is szorgalmasan gyakorolták. » * S mint 
az akkori pæd. irók munkáiból kitűnik, a tanítás czélja akkor nem any- 
nyira az értelem fejlesztése, mint inkább s kizárólag az ismeret közlése 
volt, s e czél elérésére egyedül helyes útnak az emlékezet gyakorlását tar
tották, innét a sok vers és sententia betanítása. Az emlékezet a múzsák 
anyja, mert ez szüli s táplálja őket, mondja Aeneas Sylvius. A grammati
kát pedig minden tudomány alapjának tekintették.

Theodulph, orleánsi püspök, (f821) megparancsolta megyéje lelké
szeinek, hogy minden városban és faluban iskolákat állítsanak, és ha 
valamelyik hívük gyermekeit tanítás végett (ad discendas litteras) rájuk 
akarja bízni, azokat befogadni és tanítani ne vonakodjanak, hanem inkább 
őket legnagyobb szeretettel oktassák. Mikor pedig őket tanítják, semmi 
értékest tőlük ne követeljenek és el ne fogadjanak, csak a mit a szülők 
önkényt ajándékképon visznek. (S. Theodulph Capitularéi, Mansi Cone T.) 
ХШ. 933. 1.— Heppe: Das Schuhves. des Mittelalters 11.1.

De nemcsak nyugaton volt ez így. A mi emlékeink is kétség
kívülivé teszik, hogy az egyház papjait, tanítóit mindig a szelíd bá
násmódra intette.

* Paulsen: Gesch. d. Gelehrten-Unterrichts 100. 1.
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A sokszor említett nagyváradi (1374.) és esztergomi (1397. évi) 
egyházi visitatiók jegyzőkönyvei ugyan ily értelemben intézkednek az 
oktatás módjáról ; de részleteikben jobbára csak a középiskolákra vonat
koznak. Minthogy azonban általános dolgokat is tartalmaznak, lehetet
len azokat föl nem említenünk annyival is inkább, mert ez utasítások a 
kornak e tárgyról való akkori felfogását, pædagogiai nézeteit híven és 
megczáfolhatatlanul tükrözik vissza. Továbbá : meggyőződésünk az — s 
talán nem csalódunk ebben — hogy e nézetek a plébánosok útján a nép
iskolára is kihatottak.

«A mester vagy tanár úgymond az említett szabályzat — köte
les naponkint az énektanításra szánt idő, az ünnepek és vasárnapok 
kivételével — reggel az összes tanuló ifjúság képességéhez mérten a 
nyelvtant tanítani, és közvetve utána, ha lehet, vagy délben a felserdül- 
teknek és jobb tanulóknak logicai leczkét tartson,* másoknak a nyelv
tani szabályokat magyarázza, a hallgatók értelmébe szorgalmasan bevés
vén ; d. u. 3 és 5 óra közt pedig, vagy a mikor ő alkalmasabbnak látja, a 
szavalásban (az előadás gyakorlásában) buzgólkodjék, hogy a gyermekek 
a latin nyelvet megérteni és azon előadni ügyesek legyenek. «Lehet-e 
a tanításnak ennél észszerűbb menete, módja és czélja ? Először általá
nosan foglalkozzék a tanító az ifjúsággal, azután külön-külön a csopor
tokkal ; továbbá : a mit be akar emléztetni, azt előbb megmagyarázza ; 
a latin nyelven való előadást is gyakorolja, hogy a tanuló a nyelvet 
érteni s azt használni képes legyen. íme a megvetett középkorban, a mi 
szegény hazánkban mily magas fokon állta  pædagogia! Lehet-e oly 
korról és oly országról, melyben ez parancs volt, azt mondani, hogy az 
oktatás ügyében semmi sem történt ? !

Ugyanazon egyházi jegyzőkönyvnek egy másik helyén szigorúan 
meghagyja:

«Ha valamelyik tanító tanítványairól egyenlőképen nem gondos
kodnék és a tudományok földerítésében a hallgatók képességéhez gondo
san nem alkalmazkodnék, — használhatatlannak tekintessék s helyébe 
más alkalmaztassék. » íme mily súlyt fektettek arra, hogy a tanító sze
gény és gazdag közt kivételt ne tegyen, hogy részrehajló ne legyen s 
mindenkor a tanulók felfogásához alkalmazkodjék ! Nem ma is ezt hirdeti 
a pædagogia ?

De lássuk a fontos jegyzőkönyvnek még egy intézkedését: «Az 
igazgató kötelessége különösen megfontolni, miképen kezeltetik valamely 
tantárgy és miképen alkalmaztatik mindegyik tanítvány testi és lelki 
képességéhez — nem ugyanazt, hanem mást nyújtván neki — hason-

* Valószínűleg a mondatok logikai összefüggését érti, mert a philo- 
sophia, mint rendkívüli tantárgy, külön említtetik.
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loan a tanult orvosokhoz, kik a különböző testi betegségekre más-más 
orvossággal szolgálnak, mert mint Izidor írja, első erény az az okosság, 
melynél fogva azt a személyt, kit tanítanunk kell, becsüljük» (megítél
jük).* Nincs-e itt kellőleg méltányolva az individualitás ? Lehet-e ennél 
világosabban kifejezni, hogy első dolga a tanítónak az, hogy növendékeit 
megismerje ? S mindez a XÍV. századból való, a melyről azt állítják, 
nem tett semmit !

IV.

Mily korban adták iskolába a gyermekeket ? nem volt megszabva. 
Egyik 7, másik 8, harmadik 9 éves korában került oda. így Walafried 
Straboról tudjuk, hogy 8 éves korában kezdte az elemi iskolát; 10 éves 
korában a nyelvtan tanulását. Aeneas Sylvius a 7 éves kort tartja alkal
masnak a tanulás megkezdésére, Temesvári Pelbart a G évet ajánlja.

Hány évfolyamból állott a népiskola ? szintén bizonytalan. Leg
nagyobb valószínűség szerint : három vagy négy osztályból, mint az a 
Paulsen és Walafried munkáiból is következik. De a dolog természete is 
kívánja a három vagy négy fokozatot t. i. I. fok : abc ; II. fok : írás ;
III. fok : olvasás és nyelvtan ; a vallástan, ének és számolás mindegyik 
fokon előfordult.

Hogy a rongypapír és a könyvnyomtatás feltalálása előtt a tanítás 
módja az egyház atyai gondoskodása és elővigyázatai daczára mégis 
nehézkes, némileg címoldaléi volt, és bizonyára eredményeiben sem volt 
oly gazdag, de szigorúan erkölcsi irányánál fogva talán nem is oly kétes 
értékű, mint a mai — az természetes. — Az sem tagadható, hogy még 
sok volt a népiskolában az alaki czél és képesség ; az is igaz, hogy a 
könyvnyomtatás feltalálása a szellemnek — mint mondják — szárnyakat 
kölcsönzött ; úgy szintén az is tény, s eltagadni épen nem akarjuk, hogy 
a törökök zaklatásai, barbár pusztításai sokat ártottak a népnevelésnek, 
mi több ! általános hanyatlást idéztek elő. Mindazáltal ezek után bátran 
állíthatjuk, hogy a XIV. és XV. században a tanításnak nálunk használt 
módja megfelelt czéljának s a kor viszonyainak. Ezt a korbeli műveltség 
is bizonyítja.

V.

A mi a fegyelmei illeti, az sem volt oly borzasztó, mint azt a 
középkorról igen könnyen hajlandók vagyunk elhinni és további vizsgá
lat nélkül állítani.

Az egész középkornak szigorú és nyers jellege volt, azt bizonyára

Battyáni : Leges Eccl. III. 254., 380. 1.
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nem fogja senki kétségbe vonni ; s ha ez való, akkor természetesnek kell 
találnunk azt is, hogy a mainál valamivel szigorúbb volt a házi nevelés, 
de az iskolai fegyelem is, mint az a kor vallásos és harczias irányából 
önként következik.

De lássuk azt a gyakorlatban.
A kis és főnemes gyermekeit egyenlőképen már gyenge korukban 

fáradságos munkára fogták. Olykor még a béres inastól sem lehete meg
különböztetni őket : mindegyik szurtos volt és szolgai munkával foglal
kozott. A gróf vagy báró és zászlós úr fiának ép úgy kötelességében 
állott a lóvakarás, ház- és udvarseprés, a felnőttek lándzsáinak és fegy
verzetének tisztogatása, talán még a kályhafűtés is, mint a kisebb neme
sek gyermekeinek, még pedig pusztán azért, hogy a legfőbb czélt, a testi 
edzettséget, elérjék. Természetes dolog, hogy ennek megfelelő volt a 
nevelés erkölcsi oldala : szigorú feddés, pirongatás és ütleg mindig köny- 
nyű helyen állott a gyermekek számára.* Ilyen volt az akkor elterjedt 
és elfogadott nevelési rendszer. Mindazáltal becsületesség, törvénytiszte
let, szemérem s egyéb szép vonások jellemzik az akkori életet, főleg a 
köznépét és középosztályét ; csak is a Jagellók alatt kezd az erkölcsi 
romlottság, vadság és anyagiság általános lenni.

Tehát az iskola sem tehetett másképen, alkalmazkodnia kellett a 
kor követelményeihez. Az iskolában is olyan volt a bánásmód, ugyan
azok voltak a fegyelem eszközei, melyeket a családban láttunk t. i. 
feddés, pirongatás, bezárás és verés korbácscsal vagy pálczával. De az 
nemcsak nálunk, a külföldön is így volt. Tudjuk pl. hogy a párisi isko
lában a XVI. századig szokott és gyakori volt a vesszőzés, még a bacca
laureusok sem voltak tőle mentek. ** Wain fried Strabo így írja le napló
jában a fegyelmezést : «Tanítóm először — t. i. mikor hibát követtem 
el — éles és komoly pillantást vetett rám, másodszor hozzám lépett és 
azt kérdezte, vájjon oly igen feledékeny vagyok-e, vagy felemelt mutató
ujjával megfenyegetett ; de ha mindez nem használt, ebédemnek egy 
adagát megvonta tőlem vagy a falról levette a vesszőt. » Bizonyára tovább 
nem is ment a büntetés terén a tanító, mert Walafried sem folytatta 
tovább a büntetések fokozatának leírását.

Mindazonáltal elég bizonyítékunk van arra, hogy a szigorral az 
atyai jóakarat párosult ; sőt még azt is merjük állítani, hogy a mit Agri- 
cola Rudolf az antwerpenieknek írt, midőn iskolájokba tanítónak meg
hívták, hogy «az iskola hasonló a börtönhöz, melyben a verésnek és 
sírásnak soha vége nincsen, » *** nem egyéb túlzásnál, tréfánál. Legalább

* így jellemzi azt Salamon az Első Zrínyiek müvében 247. 1.
** Lijbrich : Név. Tört. II. г. I. k. 154. 1.

*** Molnár Aladár : Közokt. a XVIII. sz. 35. 1.
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a mi adataink e mellett szólnak. Az 1374. évi váradi és 1379. esztergomi 
egyházi látogatások jegyzőkönyvei ugyanis a fegyelmi szabályokat azon 
meghagyással fejezik be, hogy «mérsékelten és botrány nélkül büntessék 
a meg fenyítésre méltó tanulókat, hogy őket inkább tanulásra buzdítsák, 
mint sem elriaszszák. # * A vesszővel való ütés (palmetario) alatt pedig 
főkép azt kell érteni, hogy a kezekre pálczával ütöttek. S ezt bizony — 
valljuk meg őszintén— némelyek ma is megteszik, habár czélszerübb 
volna más helyre alkalmazni az ütést. Általános vadság csak a Jagellók 
alatt kezd elliarapódzni.

Nagy Károly, a már többször említett frankszász capitularékban, 
szintén így rendelte el a népoktatást: » A papok a városokban és falvak
ban iskolát tartsanak, és ha valaki a hívek közül gyermekét reájuk akarja 
bízni, hogy azt a tudományokban oktassák, neveljék nagy szeretettel és 
gonddal. » ** E korbeli magyarországi psedagogusaink is a verésnél jobban 
ajánlják az intelmeket. Vergerius különösen szépen nyilatkozik a fegyel
mezésről. Erre ugyanis különböző módot ajánl, mert — úgymond — 
egyik a dicséret, másik a tisztesség reménye, ismét más ajándékok és 
szép szó által édesgetendő, mások pedig fenyegetések és vessző segítségé
vel kónyszerítendők az erények gyakorlására. Mindezekkel azonban jól meg 
fontolva s okos mértékkel kell élni, s a nevelő ezen eszközöket egy s ugyan
azon gyermeknél is szükség szerint váltogatva alkalmazza, és vigyázzon, 
hogy növendéke iránt se igen elnéző, se igen szigorú ne legyen ; mert a 
mint az igen nagy szabadság az erkölcsöket megbomlasztja, úgy a súlyos 
és gyakori fenyíték az elmét elsatnyítja, és a természetes tüzet a gyer
mekben kioltja.

Helyén valónak látjuk itt fölemlíteni azt is, hogy a tanulók Viisár- 
és ünnepnapokon az isteni tiszteleten kötelesek voltak kivétel nélkül 
mind megjelenni. Ezt nemcsak a kor vallás-erkölcsi iránya, hanem az 
egyházi rendeletek is szigorúan megkívánták, mint a nagyváradi egyh. 
látogatási jegyzőkönyv bizonyítja. Hasonlóról tanúskodik az is, hogy 
1460-ban Lőcsén tartott egyházmegyei zsinat XI. canonja a szepesvár- 
aljai iskolákra vonatkozólag így rendelkezik : a tanulók a plébánossal és 
káplánokkal együtt Űrnapján a körmenetre tartoztak a káptalanban 
megjelenni. (Hradszky i. m. 86.1.) Gyulay B éla.

* Fejér : Cod. DipL Hung. tom. X. vol. IL 50G. 1. — Battyáni : 
Leges Eccl. III. 310.

** Stöckl : Gesch. d. Pæd. 96. L — Lányi : Hagy. Katii. Klerus. Erd. 
I. 58. 1.
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VEGYESEK.

— A magyar pædagogiai társaság október havában a járványra 
való tekintetből nem tartotta meg rendes ülését. Az elnökségi ülés elha
tározta, hogy ezentúl a rendes felolvasó ülések mindig a hónap harma
dik szombatján lesznek. A novemberi ülésen Erödi Béla nagyérdekü 
előadása lesz soron : Az intematusokról.

— Az orsz. közoktatási tanács működéséről jövő számunk ad 
részletes tudósítást.

•j Karacs Teréz, a nemzeti nőnevelés úttörő munkása, Békésen, 
84 éves korában elhunyt. Ő volt hazánkban a protestáns nőnevelésügy, 
név. a miskolczi leánynövelő intézet megalapítója, az intézetnek 1846— 
1859-ig vezetője. I tt kifejtett működéséről maga rajzolt érdekes és élénk 
képet a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1889. évi 48. számában. Mint 
nevezetes és érdemes kulturhistoriai alak megérdemelné, hogy avatott 
toll részletesen és behatóan irná meg életrajzát. — Nyugodjék békében !

— Kívánságok a gymnasiumok küszöbön álló reformjára 
nézve (Wünsche zur bevorstehenden Reform der Gymnasien). Ily czim 
alatt Dr. J. Keller külön brochureben is kiadta (Wittenbergában) a 
«Berliner Tagblatt» melléklapjában a «Zeitgeist»-ban megjelent czikk- 
sorozatát, melyet egyben-másban a legújabb porosz tanterv is respektált. 
Az ó-klassikus nyelvek tanítását felényire kívánja leszállíttatni, körül- 
belől heti 4—4 órára minden osztályban. A klassikus nyelvoktatás czél- 
jául azt állítja fel, hogy a latin és görög nyelv alak- és mondattanában 
oly biztosságot adjon, mely az eddigi iskolai auctorok teljes megértését 
lehetővé teszi. írásbeli gyakorlatok egyáltalában nem szükségesek. A min
den osztályban megnyerendő 5—7 óra első sorban az anyauyelv javára 
fordítandó, az alsóbb osztályokban esetleg szabadon hagyandó. Az óra 
tartamát és az óra szünetet liberálisan kell kimérni. A testi nevelésnek 
párhuzamosan kell haladnia a lelkivel.

K ÉR ELEM .

Tanügyi dolgozatok Íróit és kiadóit tisztelettel kérjük, hogy mű
veiket, illetőleg kiadványaikat ismertetés czéljából hozzánk beküldeni 
szíveskedjenek.

Minthogy továbbá az iskolai értesítőkben megjelent tanügyi érte
kezéseket ismertetni szándékozunk, ismételve kérjük az összes taninté
zetek t. Igazgatóságait, hogy a múlt tanévről szóló iskolai értesítőiket 
megküldeni szíveskedjenek.

A szerkesztőség.



A FORMÁLIS FOKOZATOK ELMÉLETÉNEK 
TÖRTÉNETE.

VIII.

A fentebbiekben igyekeztem Herbart formális fokozatainak 
elméletét lehetőleg híven vázolni, úgy a mint azt az «Allgemeine 
Pædagogik» -ban előadja. Az itt leirt gondolatépületen, mely me- 
thodikájának ezen első stádiumában már meglehetősen teljes volt, 
csak nagyon keveset változtatott Herbart pædagogiai elmélkedései
nek további folyamán.

A mit még a fentebb előadottakon kívül részint még maga 
az « Alig. Pæd.», részint pedig későbbi nagyobb pædagogiai alkotása, 
az «Umriss der pædagogischen Vorlesungen»,* vagy psychologiai 
munkái és a hátramaradt aphorismatilms megjegyzések erre nézve 
tartalmaznak, az egyrészt a formális fokozatoknak a fegyelmezés 
(Zucht), illetőleg jellemképzés czéljából való indokolása, másrészt 
psychologiai megokolása, azonfelül pedig bizonyos technikus rész
leteknek, különösen az egyes fokozatoknak megfelelő tanitásmodo- 
roknak megbeszélése. Nézzük mindenekelőtt az utóbbiakat, melyek 
a praxis szempontjából a legfontosabbak.

A világosság fokához,** melynek főfeladata mindent lehető 
apróra bonczolni és a legkisebb részeket is teljes világosságukban 
feltüntetni, rövid, lehetőleg érthető szavak illenek — gondolja 
Herbart — és ajánlja, hogy ezeket azonnal, a mint a tanító ki
mondta, nehány vagy esetleg valamennyi tanuló (kisebb gyerme
keknél ütemszerü együttbeszélósben) ismételje. Az associatio fokán 
legajánlatosabb a szabad beszélgetés, mert így van a növendéknek 
leginkább alkalma a gondolatokat könnyedén és kényelmesen 
összefűzni, próbálgatni, módosítgatni és sokszorosítani, és saját 
egyéniségének megfelelőleg appercipiálni. Ez által lehet legjobban 
elejét venni azon merevségnek és mozdulatlanságnak, mely oly 
könnyen ered a pusztán systematikus tanításból. A systema foko
zatának ellenben inkább összefüggő előadásra van szüksége ; és e

: Herbart’s Werke h. v. Hartenstein Bd. X.
** Herbart’s Werke h. v. Hart. Bd. X. S. 213.

Magyar Padngogia. I. 10. 37
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systematikus előadásnak, még időpontjára nézve is, határozottan 
külön kell válnia az ismétléstől vagy összefoglalástól. A főgondo
latok kiemelése által érezhetővé teszi a systema a rendezett isme
retek előnyét és nagyobb teljesség által szaporítja, kikerekíti az 
ismeretek összességét. Mind e két körülményt nem tudják a növen
dékek kellően méltányolni, ha a rendszeres előadás túlkorán lép 
fel. A methodikus gondolkodásban való gyakorlat leginkább önálló 
dolgozatok és azoknak javítása utján érhető el. Itt mutatkozik 
ugyanis, vájjon a tanuló kellően fogta-e fel a főgondolatokat, 
felismerheti-e azokat egyes alárendelt esetekben és alkalmazni 
tudja-e őket.

Ezek azon tanácsok, melyeket Herbart az egyes fokozatok
nak megfelelő tanítómodorra nézve ad. Nem nyomhatjuk el azon 
megjegyzést, hogy ezen, az egész «Umriss» tendentiájának meg- 
felelőleg tisztán praktikus útmutatásokat, melyek minden értékes
ségük mellett mégis csak másodrendű jelentőséggel bírnak, sokkal 
jobban kapta fel a pædagogus utókor, mint az «Allgemeine Pæda- 
gogik»-ban található alapvető gondolatokat, melyekre az önmagá
nak ismétlésétől oly nagyon irtózó Herbart itt, az «Umriss»-ban 
csak futólag utal. Megesett a formális fokozatok elméletén is az, 
a mi Herbartnak sok más gondolatán, hogy csak a hüvelylyel 
törődtek, a magvát szépen elejtették, a könnyebben áttekinthető 
külsőre ügyeltek, de a gondolat belsejébe nem hatoltak. így tör
tént, hogy a formális fokozatok újabb feldolgozói idevágó elmél
kedéseiknek egyes részeit majdnem csak ezen utóbb említett, a 
tanítás külsejére vonatkozó megjegyzésekre építették, ama mé- 
lyebbértelmü gondolatalapzatot pedig, mely az «Alig. Pæd.»-ban 
van, egészen ignorálták.

így törpűlt például a methodus fokozatának nagyjelentőségű 
actusa több írónál pusztán a gyakorlatirás és gyakorlatjavítás 
sovány teendőjévé, melyre a fentközlött megjegyzések, mint a 
methodikus gondolkodásra való tanítás egyik külső eszközére 
utalnak.

IX.

Mielőtt még elhagynék a formális fokozatok Herbart által 
való conceptiójának leírását, meg kell emlékeznünk — miként 
mondtuk — arról is, minő összefüggésben vannak ezek Herbart 
psychologiájával és még inkább arról, hogy milyen fontos helyet 
szentelt Herbart az idevágó elmélkedéseknek a tulajdonképi ne
velés (vagy mint ö nevezi, fegyelmezés =  Zucht) nagy erkölcsi 
czéljainak szolgálatában.

A mi a formális fokozatok általános psychologiai megokolását 
illeti, erre Herbart nem nagy súlyt helyez, és ez szemünkben csak 
növelheti a formális fokozatok tanának sajátlagos pædagogiai
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■értékét, a mennyiben így a formális fokozatok elméletét tisztán 
pædagogiai elmélkedések talaján termettnek látjuk.

Tulajdonképi psychologiai főmunkáiban csak egy helyen * 
emlékezik meg az elmélyedés és meggondolás (Vertiefung und 
Besinnung) váltakozásának vagyis a lelki respiratioprocessus azon 
szükségességéről, mely a fokozatelmélet psychologiai alapját teszi. 
E psychikus folyamatok természetesen a képzetek productiójával, 
illetőleg reproductiójával függnek össze a lehető legbensőbben. 
Ugyanis részint új képzetek tudatba vitele, részint a régi képzetek 
kellő feldolgozása azon psychikus feladatok, melyeknek helyes 
egymásutánjáról gondoskodnak a formális fokozatok. A feldolgozás 
■csak úgy lehet czélszerü, ha a régi képzetek reproduetiója törté
nik a kellő módon, mert természetes dolog, hogy csak az egyszerre 
reprodukált képzetek nyerhetnek új és benső kapcsolatot. Az el
mélyedésnek megfelelő fokozatok psychologiai feladata épen az, 
hogy bizonyos képzeteket lehetőleg erősen és frissen juttasson a 
tudatba, a másik két fokozaté, vagyis a meggondolásnak megfele
lőké pedig, bog}' ama képzeteket kellően feldolgozza és össze
kapcsolja.

Azon psychikus feltételekre nézve, melyeket Herbart az el
mélyedés és meggondolás processusainak szükséges előzménye 
gyanánt tekint, nagyon értékes megjegyzések vannak a legrégibb 
felolvasásaihoz készített füzetekben, melyeket későbben kiadtak.**

Az elmélyedés, vagyis a világosság és associatio lelki előfel
tételei részint negatív, részint positiv természetűek. A negativ 
követelmények közé tartozik első sorban az, hogy mindenekelőtt 
távolítsuk el az uralkodó szokásokat, képzeteket és vágyakat, a 
melyek az új tárgynak nem engednének elég erőt vagy időt arra, 
hogy a lélekben kellőképen helyet foglaljon és megszilárduljon. 
A positiv előfeltételek : a természetes mozgékonyság, a tárgy iránt 
Taló prædispositio és az akarat ereje. Az utóbbi, ha tényleg meg
van a növendékben, igen sokra képes, és a jellemnevelés feladata 
■épen az, hogy ily erőt teremtsen. A természetes mozgékonyságnak 
útját egyengetheti a nevelő az által, hogy a növendék egészségéről 
•és jókedvéről gondoskodik. A kellő prædispositio teremtése pedig 
a tulajdonképi oktatás egyik főfeladata, melynek kellő teljesítése 
végett nagyon sokat tanulhatunk a nagy költőktől, kiknek szintén 
■egyik legnehezebb feladatuk az, hogy az olvasó lelkében a kellő 
prædispositiôt keltsék. E prædispositio függ formális tekintetben 
az érzék finomságától és a prascis meghatározásra való ügyeléstöl;

* Herb. Werke h. v. Hartenstein V. «Lehrbuch zur Psychologie.» p. 146.
** Herbart’s Werke h. v. Hartenstein XI. 436—446. Az ezen kötet 

végén «Aphorismen» ez. alatt összegyűjtött megjegyzések között azok, me
lyek a régibb collegiumfüzetekből származnak, mint pl. épen a felidézet
tek, (ä. H.) betűkkel vannak jelezve, a mi annyit jelent : ältere Hefte =  
régibb fűzetek.
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materiális tekintetben pedig feltételezi e prædispositio azt, hogy 
belenyúljunk a már meglevő képzetkészletbe.

Hasonlóképen vannak részint negatív, részint pedig positiv 
feltételei a megfontolásnak is. Negative követeli ez : hogy a növen
déket ne kábítsuk el, ne tömjük tál rosszul összefűzött képzet
tömegekkel, s ne döntsük egymással ellenkező érzések zűrzava
rába. Positiv követelményei : hogy az új tárgy könnyen érthető 
és ismeretes elemekre bontható legyen, minthogy a kedély az 
újságnak csak bizonyos fokát kívánja meg és viselheti el. Ez új
szerűség szélső fokai mintegy két küszöböt jelölnek, melyek egyi
kén felül bizonyos kábulás, másikán alul pedig unalom kezdődik..

X .

Miután az utolsó pontban — ha úgy szabad mondanom — 
a Herbart-féle formális fokozatelméletnek psychologiájából elő
adtam azt, a mit a legfontosabbnak véltem : ez elméletnek végső, 
még pedig általános pædagogiai szempontból legtanulságosabb 
oldalát kell megvilágítanom, t. i., hogy miképen függ össze a for
mális fokozatok elmélete a nevelés legfőbb czéljával, az erkölcsös 
jellem képzésével. Felesleges talán hangsúlyoznunk, hogy a Her
bart-féle pædagogiânak ép az biztosítja fundamentális helyét a 
tudományos pædagogia történetében, hogy a nevelés centrumától 
látszólag messzebb fekvő kérdéseket is mindig a középponthoz, 
viszonyítja, hogy mindent pædagogiai elvekből deducál, s így nem 
fogunk csodálkozni, hogy a formális fokozatok tanát is be tudja 
illeszteni a pædagogiai «czélok rendszeré»-be. Nézzük, miképen 
teszi ezt.*

A nevelés legfőbb czélja az erkölcsi jellem képzése. Min 
alapszik a jellem ? Az akarat erején. Mi adja meg a jellemnek a 
minőségét? Az akaratból folyó elhatározás minősége. Ha az akarat 
elhatározása megfelel az erkölcsi ideáknak, akkor a jellem erköl
csös. Arra a kérdésre, hogy miképen születik a jellem, csak úgy 
felelhetünk, ha megmondjuk, miképen jut az akarat elhatározás
hoz. Itt azonnal útunkat állja, de egyszersmind utunkat mutatja 
az okvetlenül felmerülő kérdés, hogy vájjon létezik-e akarat elha
tározás nélkül ? Herbart azt feleli : nem létezik. Valamely határo
zatlan gerjedelem, valamely hajlam bizonyos dolog iránt, melyet 
nem kísér azon biztos feltevés, hogy el is fogom érni : — vágynak 
vagy kívánságnak nevezhető, de semmi esetre sem akaratnak. A ki 
azt mondja: akarok, az elméjében már elfoglalta a jövendőt; az 
már olyannak látja magát, a ki az illető dolgot keresztülviszi, bírja 
vagy élvezi. Mutassuk meg neki, hogy nem tud, és nem is fog.

* Herb. W. h. у. Hartenstein Bel. X., 126—130.
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<akarni, az akarat okvetlenül el fog múlni és legfeljebb a vágy 
maradhat vissza, mely esetleg vadúl tombolhat is vagy ravasz 
fondorlatokra vetemedhetik. Cselekedni tudás nélkül tehát nincs 
akarat. A cselekvés lehetősége, illetőleg ezen lehetőség érzése érleli 
a vágyat akarattá. Hogy cselekedhessünk, tehetségre és alkalomra 
van szükségünk. Az akarat, vagyis a jellem függ tehát mindenek
előtt az ember vágyaitól, továbbá tehetségétől és a külső alkalmak
tól vagy akadályoktól. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a müveit 
ember tevékenységének legnagyobb része belsejében fejlődik, és 
nagyobbára a belső tapasztalatok, a lelkűnkben lefolyó elmélke
dések azok, melyek felvilágosítanak arról, hogy mit tudunk (a szó 
«possumus» értelmében.) Hogy' mire szeretjük és mire bírjuk kellő 
könnyűséggel gondolatainkat fordítani ; ez a legfontosabb a jellem 
irányára nézve. Nagy hatása van reá továbbá a képzeletnek is, 
illetőleg annak, hogy mely külső tevékenységet tud a képzelet 
elegendő világossággal elénk állítani. A nagy emberek sokkal előbb 
cselekednek gondolatban, sokkal korábban látják magukat képze
letben a tettek színpadján, mintsem tényleg alkalmuk volna az 
előre képzelt tett végrehajtására. Megvan bennük a hit, a bizalom, 
hogy a mit saját belsejükben világosan szemlélnek, azt fogják 
tudni külsőleg is végrehajtani. E bizalom helyettesíti magát a cse
lekvést és elegendő arra, hogy elhatározást létesítsen.

Tehát úgy vágyaink eredetét, mint kielégítésük lehetőségének 
érzését belsőnkben, azaz gondolataink körében kell keresnünk.* 
A gondolatkör tartalmazza a képzetek azon készletét, mely az 
érdeklődés fokozatain átmenve vágygyá fejlődik, és a cselekvés 
által vagy legalább is a cselekedni tudás érzése segélyével akarattá 
érlelődik. De nemcsak a vágyaknak és igy közvetve az akarásnak is 
az anyaga rejlik a gondolatkörben, hanem azonkívül az okosság is 
benne leli egész gépezetét, azaz mindazon ismereteket és körül
tekintést, mely nélkül nem tudnók czéljaink elérésére a kellő esz
közöket is kiválasztani és felhasználni. A gondolatkörön alapszik 
az egész belső tevékenység ; innét meríti a lélek eredeti életét, 
első energiáját ; s azért kell, hogy e gondolatkörön belül minden 
könnyen mozogjon-forogjon, minden a maga helyén legyen, a hol 
könnyen feltalálhassák és alkalmazhassák. Nem szabad annak 
megtörténnie, hogy a mikor a képzetek használatára kerül a dolog, 
valami útban legyen, vagy valamely nehézkes tömeg csökkentse a 
kellő hozzáférhetőséget és gyorsaságot. Azért kell, hogy a képzetek 
azon tömege, mely a gondolatkör betöltésére van hivatva, minden 
összefüggősége mellett kellően articulálva legyen. A képzettöme
gek ezen szükséges articulatiójáról gondoskodnak épen a formális

* Annak részletes fejtegetésébe, hogy miképen lesz Herbartnál a kép
zetek működése a vágy és akarat magyarázásának is alapjává, itt nem bo
csátkozhatunk, erre nézve Herbart psychologiai munkáira kell utalnunk.
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fokozatok : a világosság, az associatio, a systema és a methodus.. 
Csak ha e fokozatok útján sikerült az oktatás által nyújtott isme
retek és fogalmak összességét a gondolkodás lehető legnagyobb 
ügyességévé, fürgeségévé fokozni, remélhető az, hogy ezen összes
ség, épen részeinek kölcsönös áthatottsága folytán érdeklődések 
összességévé válva, hajtsa kellően az akaratot is. így lesznek tehát 
a formális fokozatok a gondolkodás kellő ügyességének feltételeivé, 
a gondolkodás ügyessége pedig elengedhetetlen előfeltétele annak, 
hogy a gondolatkör kellően hasson az akaratra, az akarat fejlesz
tése pedig a jellemképzés első követelménye. így válnak a formális, 
fokozatok a nevelés legfőbb czéljának, a jellemképzésnek eszkö
zeivé. S épen, minthogy az oktatás gyakran nem gondoskodik 
eléggé a képzettömegek articnlatiójáról, s így a gondolkodás moz
gékonyságáról, ügyességéről, azaz a gondolatkörnek az akaratra 
való hatásáról, történik az oly sokszor, hogy a műveltség a helyett, 
hogy jellemet fejleszszen, a jellemet csak eltemeti az ismeretek 
holt tömege alá.

Ha már most azt kérdezzük, hogy a formális fokozatok közül 
melyik az, mely a nevelés legmagasabb feladatjának szempontjá
ból a legfontosabb, akkor tekintve azt, hogy minden fokozat bizo
nyos természetszerű szükségességgel következik az őt megelőzőre 
és az egyik a másik nélkül alig képzelhető : azt kell felelnünk, 
hogy valamennyi egyformán szükséges. Ha azonban azt kérdezzük, 
hogy melyik azon formális fokozat, mely a nevelés legmagasabb 
czélját közvetlenül szolgálja, akkor a priori is ráfoghatnék, hogy 
a legmagasabb, azaz a legvégső fokozat. Ez állítás helyességéről 
alaposabban meggyőződhetünk, ha kissé közelebbről tekintjük e 
legmagasabb fokozatnak, vagyis a methodus fokozatának hivatá
sát. A methodus fokozatának ugyanis épen az a feladata, hogy a 
gyermek szellemét önkényes, saját akaratából folyó czélokra irá
nyítsa, és eszközölje, hogy a szellemnek minden önkényes, saját 
akaratából eredő működése szilárd helyen álljon a czélok rendsze
rében.* A methodus fokozatának tehát Herbart szerint oda kell 
vinnie a gyermeket, hogy magát képzeteinek ne csak átengedje, 
azokat akaratlanul kövesse, hanem épen hogy képzeteit szándéko
san, előre kitűzött czéloknak elérésére irányítsa. E mellett aztán 
persze arra kell ügyelni, hogy e szándék ne pusztán véletlen ötlet
ből, vagy csak idegen önkényből, hanem valóságos, czélszerű aka
ratból eredjen. A methodus fokozata kapcsolatban a systema foko
zatának rendező tevékenységével, gondoskodik róla, hogy a növen
dék úgy gondolkodására, mint akarására nézve mindig kellően 
ismerje önmagát, hogy a mennyire lehet mindig rendelkezzék 
egész gondolkodásával és egész akaratával.

Látjuk, hogy Herbartnál milyen fontos hivatása van a me-

* Herb. Werke h. v. Hartenstein XL 440.
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thodus fokozatának az oktatás munkájában, és meglátjuk majd 
későbben, hogy mivé törpítette e fontos hivatást Herbart szellemi 
örököseinek kevésbbé hivatott keze.

XI.

Evvel be is fejezhetjük a formális fokozatok elméletének 
vázolását, a mint az Herbartnál megjelenik. Alkalmunk volt róla 
meggyőződni, hogy az elmélet itt, jóllehet nagyobbára egész álta
lánosságban mozog (és csak a fentebb YII. és VIII. alatt reprodu- 
cált pontokban válik kissé részletezőbbé), körvonalai mégis eléggé 
élesek arra, hogy különtarthassuk a pædagogiai elmélet más, tőle 
idegen tájaitól. Hogy ez elmélet még részletes kidolgozásra sző
rül, hogy meg kell még állapítani, miképen alkalmazandó az elmélet 
minden egyes disciplinára vagy minden tanításcsoportra : az két
séget sem szenved. De másfelől bizonyos az is, hogy ez elmélet 
mint ilyen független a tanítás bizonyos technikai kérdéseitől, pl. 
attól, mennyire előzze meg mindegyik fokozaton a figyelemkeltés 
teendője a tulajdonképi oktatás munkáját, vagy miképpen csatla
kozzanak ehhez, azaz a szellemi birtok szerzésének műveleteihez 
a megtartására szánt emlékbevésés vagy gyakorlás feladatai.

Hogy a formális fokozatok elmélete mai stádiumában oly 
nagyon elüt a tulajdonképi Herbart-féle theoriától és ennek részint 
eltorzulása, részint pedig elsekélyesedése : — annak, miként már 
említettük — nem legkisebb oka az, hogy mind e kérdéseket elmé
letileg is együttesen akarták megoldani és így a formális fokozatok 
elméletét egybeolvasztották részint az analytikus és synthetikus 
tanmenetre, részint pedig egyfelől a figyelemkeltés, másfelől a 
memorizálás és gyakorlás technikájára vonatkozó elmélkedésekkel, 
s így ma itt is ott is formális fokozatok elmélete gyanánt néha a 
legheterogenebb szempontokat összekeverő egyveleget, vagy pedig 
egy kissé újabb psychologiai színezettel bevont ósdi és sekély taní- 
tástechnikát nyújtanak.

Az első, ki — bár tagadhatlanúl a legkomolyabb tudomá
nyos intentiókkal, s igazán mélyebb psychologiai belátásból eredő 
okokból, — kiforgatta a Herbart-féle fokozatelméletet eredeti mi
voltából és különböző, némileg idegen természetű szempontok hoz- 
závonása folytán, egy az eredetitől lényegében elütő fokozat-elmé- 
lett econstruált : — az Ziller volt.

Ziller* — látszólag Herbarthoz hasonlóan — szintén a sok
oldalú érdeklődésből indúl ki a formális fokozatok elméletének 
megállapításában. Az érdeklődés sokoldalúságának követelményé- 
nyéből folyik közvetlenül az, hogy az oktatás tárgyának sokfélének

* Ziller «Allgemeine Pædagogik» §. 23. és §. 24.
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kell lennie. Hogy ezt a sokfélét miképen dolgozza fel az oktatás 
psychologiai elveknek megfelelőleg : erre szolgál Ziller szerint a 
formális fokozatok elmélete. A vezető szempont az oktatás e sok
féle anyagának feldolgozásánál kettős : először is folytonos tekin
tettel kell lennünk a culturhistoriai fokozatok elve szerint kisze
melt érzületanyagra,* másodszor pedig ügyelnünk kell az illető 
szaktudományra. Az érzületanyagra való tekintet szabja meg a 
concentratio elvének** megfelelőleg a különböző tanszakok con
cret psychologiai anyagát, a szaktudományra való tekintet pedig 
meghatározza a concret anyagnak fogalmi feldolgozását. A kultur- 
liistóriai anyag (érzületanyag) szétbontása útmutatást ad mind
egyik szaknak a neki megfelelő sokféle tananyag kiválasztására. 
E sokféle tananyag mint concretum sokszorosan összetett alakban 
jelenik meg.

Ezt az összetett concretumot kell az oktatás élére állítani, 
elemeire bontani és újból összetenni. Ez a munka egyik része, 
mely a mindegyik szakban fellépő concretumok specialis termé
szete által meg van határozva.

A mi az oktatásnak másik feladatát illeti, mely magára a 
szaktudományra van folytonos tekintettel : tudjuk, hogy az utób
biban a culturhistoriai fejlődés fogalmi eredményei vannak össze
foglalva és itt logikai és metaphysikai szempontok szerint elren
dezve. Az oktatás minden egyes lépésénél kell tehát a növendék
nek e fogalomrendszer megfelelő részét is elsajátítania.

Az oktatásnak tehát a concentratiós anyag által megszabott 
concretumokból kell mindig kiindulnia ; ezeknek tárgyalását kell 
is mindig a növendékek elé czélpontul kitűzni, míg ellenben a 
tanító szeme előtt mindig a fogalmi rendszer egy-egy részének kell 
lebegnie, és e fogalmi anyagnak kell végül a növendéknek is, 
látszólag a nélkül, hogy keresné vagy várná, mintegy ölébe hul
lania.

Az oktatásnak első dolga tehát a szeme előtt levő fogalmi 
anyagot bizonyos kisebb részekre vagy csoportokra osztva, egy 
ilyen résznek megfelelő concret anyagot a gyermekeknek czélul 
kitűzni. E czél, melyet a tanítás a gyermek elé állít, mindig újat, 
ismeretlent helyez kilátásba a gyermek számára, vagyis tehát az

* Ismeretes dolog, bogy Zillernél az oktatás középpontjában bizonyos, 
közvetlenül az ember lelki életét ismertető és egyszersmind a növendék 
lelkében bizonyos érzületet (Gesinnung) keltő anyag áll, mely fokozatos 
haladásában az emberiség culturhistoriai fejlődésének jelentős mozzanataival 
tartson lépést. (1. Alig. Pæd. Leipzig, 1884. S. 191.) Ez anyagot nevezi Ziller 
érzületenyagnak vagy gyakran culturhistoriai vagy concentratiós anyag
nak is.

** Ez elv egész szigorúságában azt kívánja, hogy az egész tanítás a 
fentemlített érzület- vagy concentratiós anyaghoz alkalmazkodjék, illetőleg reá 
vonatkozzék.
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oktatás a dolog természeténél fogva mindig újat nyújt a növendék
nek. De ez újat csak a régi ismeretek segélyével sajátíthatja el. 
A réginek és az újnak tehát kettős kölcsönhatással kell lennie egy
másra. A régi és az új képzettömeg kölcsönhatásának vagyis a 
kellő apperceptiónak helyes intézése Ziller szerint az oktató első 
teendője.

Hogy az új dolog kellőképen hasson a növendék lelkére, 
kell hogy az oktatás folyamán megismertetendő concretumban 
mindenekelőtt kellően különválaszszuk a régi, az ismeretes eleme
ket az újaktól és ismeretlenektől. Mindig tehát, midőn az oktatás 
új czélt tűz ki a növendékek elé, előbb fel kell keresni a gyermek 
gondolatkörében mindazt, a mi e czélra vonatkozólag már ismere
tes előtte. Csak így fog az új dolog kellően beleolvadhatni a nö
vendék gondolatkörébe, csak így fog az új a régihez teljesen 
assimilálódni. Azaz egyedül ily helyesen vezetett apperceptio 
mellett fog az a concretum, melyet a tanítás meg akar ismertetni, 
kellő világossággal helyet foglalhatni a gyermek tudatában.

A réginek eme felkeresése, illetőleg a nyújtandó új anyagnak 
•egybevetése a gyermek lelkében levő régi képzettömegekkel, és 
ezekből azon képzeteknek kiemelése, azaz appercipiálásra képesí
tése, melyek az újra vonatkoznak : — teszi Ziller szerint a tanítás 
első formális fokát, melyet ő analysisnek nevez.

Erre következik Ziller szerint az új anyag nyújtása, mely, ha 
az analysis kellően végezte a maga feladatát, kellően fog apper- 
cipiáltatni és a növendék régebbi lelkitartalmával egybeolvadni. 
Az újnak ezen elsajátítását nevezi Ziller synthesisnek.

E két lépés, analysis és synthesis, teszi Ziller szerint együtt
véve azt, a mit Herbart világosság fokának nevezett. De az újnak 
feldolgozása az analysisen és synthesisen kívül még más három 
fokozatot is tesz szükségessé.

A tanítás ugyanis, mint már fentebb idéztük, nemcsak azt 
czélozza, hogy a tanítvány megismerje az új anyag concret tartal
mát, hanem kell, hogy előbb felemelkedni tudjon azon általános 
érvényességű és szükségképi tanulságokhoz is, melyek ama concret 
tartalomban rejlenek, és a melyeket a szaktudományok systema- 
tice rendeztek. De e systematikus vonatkozásokat vagy tanulságo
kat nem szabad isoláltan, magukban véve odaállítani, mint a hogy 
a szaktudományok vagy a tankönyvek szokták. Ha így tennők, 
akkor az ismeretek csak holt, élettelen tömegek maradnának, me
lyek csak egy elkülönített gondolatkört alkotnának, mely semmi 
összefüggésben nem volna többé azon egyes képzetekkel, a me
lyekből amazok eredetileg keletkeztek. Ilyen tömegek aztán kép
telenek arra, hogy új combinatiókba lépjenek, és nem alkalmaz
hatók olyképen egy alárendelt gondolkodásanyagra, hogy új érté
kes eredmények keletkezzenek. Ily tömegek aztán nem is állhatnak 
az akarat szolgálatába, holott a nevelő oktatásnak ép az a vezető
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szempontja, hogy minden tudás az akarat szolgálatába szegődjék, 
minden tudás akarattá váljék.

Ebből következik, hogy az általános és szükségképi tanulsá
gokat olyképen kell kiválasztani a synthesis concret tartalmából, 
melyet esetleg összekapcsolhatunk régibb synthesisekkel és a nö
vendék tapasztalatával, hogy ez általános igazságok mégis folyton 
összefüggjenek ama concret tartalommal, hogy ennek egyes kép
zeteire mindig visszahathassanak, vele combinálódhassanak és 
viszont, hogy az egyes képzetek és azok kapcsolatai mindig az 
általánoshoz emelkedhessenek, s így általános és szükségképi 
értéket nyerhessenek.

Az általános értékű tanulságoknak e kiválasztása tehát csak 
egy igazi abstractioprocessus segélyével érhető el, a mely mellett 
ugyanis a kiválasztott tanulság vagy vonatkozás megtartja össze
függését azon concret tartalommal, melyből kiemelték. S épen a 
synthesisre következő fokozatnak, az associatiónak, jut Zillernél 
az a feladat, hogy az abstractioprocessust az előbbi fokozat synthe- 
tikus új anyagán és a régibb gondolatkörök tartalmán végezze.

Az associatiónak két főalakját különbözteti meg Ziller. Az 
egyiknél a synthesis concret anyagához más tőle különböző, a 
növendék előtt ismeretes anyagot hordunk össze, mely szintén 
összefügg azon systematikus fogalmi anyaggal, mely az illető 
utolsó synthesis alkalmával szemünk előtt lebegett. A különböző 
nemű anyag ellentétes képzetei lerontják egymást a tudatban, és 
visszamarad az, a mi fogalmilag általános és szükségszerű ; ez ily 
módon megerősödik és lehetőleg világossá lesz. Az associatio másik 
főalakja az, mely nemcsak általában különböző vagy ellentétes, 
hanem contrastirozó anyagot hord össze, vagyis olyant, a hol 
ellentétes elemek mellett egyenlően jogosult hasonló elemek is 
vannak.

Az associatiónak különben Zillernél eredeti hivatása, t. i. a 
fogalminak a concret anyagból való kiválasztása, mellett még más 
feladata is van, t. i. a kiválasztott fogalmi anyag használatának 
begyakorlása, és hogy ez egész terjedelmében sikerülhessen, kell, 
hogy az elkülönített fogalmi rész valamennyi régibb gondolatkör
rel kapcsolatba jusson. így képződnek a gondolkodás új, értékes 
combinatiói, és csak ha az elme ily számos combinatióban meg
gazdagodott, ébred egy a fogalmihoz mért válogatás által korlátolt 
phantasia.

Az associatio fokára következik Zillernél is, úgy mint Her- 
bartnál, a systema fokozata. Ennek feladata az, hogy a fogalmakat 
és szabályokat azon alakban, melyet ezek a megelőző oktatás 
folyamán a gyermek lelkében öltöttek, magukban véve s elkülö
nítve fixirozza, és lehetőleg úgy rendezze és egybefüzze más, ré
gebben nyert fogalmi anyaggal, a mint az a szaktudomány rend
szerében előttünk fekszik. A fogalmi anyagnak itt tehát a szak
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tudomány szűk formájában kell fellépnie s a mennyire lehet a 
tudományos systema egymásutánját is követnie. Míg tehát a vilá
gosság fokozata az összetett concretumból indult ki, addig a sys
tema fokozata úgy, mint a tudományos rendszer szokta, az elem
ből, az egyszerűből indul ki. A különbség az oktatás és a tudo
mány systemája között csak az, hogy míg a szaktudomány mindig 
logikus fogalmakra törekszik, addig az iskolatudomány, vagy 
nevezzük inkább így : az iskolatanulmány, megelégszik a gyermek 
által nyert képzetsoroknak megfelelő psychikus fogalmakkal.

Az utolsó formális fokozat végre a methodus fokozata. A me- 
thodus foka Ziller szerint abban áll, hogy a talált fogalmi anyag
hoz oly új fogalmakat fűzzünk, melyek lényegesen hozzátartoz
nak. A növendéknek e fokozaton be kell bizonyítania, hogy az 
elsajátított fogalmi tartalmat, esetleg régebbivel kapcsolatban tel
jesen és biztosan használni tudja. E használatot nagyrészben 
előkészítette már az associatio is az által, hogy a fogalmi anyagot 
lehető sokféleképen egybefüzte más ismeretes anyaggal. A metho
dus maga is azonban némileg még csak előkészíti e használatot. 
A methodus első alakja ugyanis az, hogy mindenekelőtt megma
rad a systema theoretikus anyaga mellett, csakhogy más rendben 
futja át, mint a hogy a systema a rendet eredetileg megállapította. 
A methodus második alakja Ziller szerint abban áll, hogy a sys- 
tematikus anyagnak kisebb-nagyobb complexusait átviszsziik 
ismeretes concret anyagra, mely nincs még fogalmak szerint átdol
gozva, s a melyről a növendék még talán nem is sejti, hogy a 
szerzett fogalmak szerint feldolgozható. A methodus fokozatán 
kell tehát a tudásnak formális tevékenységgé átmennie, itt kell a 
czélszerü és szükséges gondolatoperatiókat és methodusokat a 
biztos, szokásszerü használat számára begyakorolni és biztosítani. 
Itt használandók pl. az idegen nyelvekre való fordításra szánt 
gyakorlókönyvek, itt a számtani példatárak stb. A methodus gya
korlatai közé tartozik egyszersmind a régebbi pensumoknak újabb 
átdolgozása, a melylyel most kapcsolatba hozható azon systema- 
tikus anyag is, melyet a későbbi methodikus egységekben nyertünk.

XII.

E négy, illetőleg öt fokozat (analysis, synthesis, association 
systema, methodus) mind ugyanazon új anyagra vonatkozik, s az 
anyag egy része így feldolgozva alkot egy methodikus egységet.

E négy fokozat (Ziller mindig négyről beszél, egynek szá
mítva az analysis és synthesist, jóllehet tényleg öt fokozatot 
teremt) formális fokozatok, minthogy — úgymond Ziller — a 
nevelő oktatás minden anyagánál kell hogy szerepeljenek, tekin
tet nélkül a tartalomra. Csak azt tekinti Ziller a tartalomnak foko-
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zatok szerint való feldolgozására szükséges előfeltételnek, hogy e 
tartalom culturhistoriai vagy vele összefüggő theoretikus anyag le
gyen. A formális fokozatok szerint való tagolás ennek következtében 
ki van zárva ott, hol csak egyes, oktatásközben előálló szükségletek
ről van szó, mint pl. ismétléseknél és javításoknál, vagy a hol az 
anyag már elejétől fogva bizonyos fogalmi összefüggésben van, pl. 
valamely encyclopædikus olvasmány feldolgozásánál, vagy a bib
liai történetnek bizonyos tisztán tanító részleteinél (pl. a hegyi 
prédikáczionál), vagy ott, a hol csak physiologiai czélokról (a torna) 
vagy egyes kézi ügyességek begyakorlásáról van szó. Tehát csakis 
ott alkalmazhatók a formális fokozatok, a hol tényleg a cultur
historiai fejlődés által adott vagy erre vonatkozó anyag van előt
tünk, a melyből a növendéknek az általános érvényű és fogalmi
lag szükségképi tanulságokhoz kell felemelkednie.

A négy fokozat — úgymond Ziller — adja azon for
mákat, melyeket a concentratiós és a hozzá tartozó anyagnak 
meg kell töltenie concret tartalommal. E négy fokozat már 
magába zárja a tanítóeljárás, a tanmenet kérdését is, s nagyon 
tévedünk, ha ezt a formális fokozatokon kívül keressük. Ezért 
nem szabad — gondolja Ziller — úgy, mint Herbartnál történik, 
az analysisnek a synthesistől egészen függetlenül végbemennie, 
nem szabad az analysisban a növendék gondolatkörét elemeire 
bontani, a nélkül, hogy ez elemzés azonnal szoros viszonyba ne 
lépjen a synthetikus anyaggal. Ay analysis és synthesis ilyen elvá
lasztása csak árt a tudat egységének és azt okozza, hogy az ana
lysis egészen határozatlanná válik és egészen az önkénytől függ, 
hogy hol kezdődjék és hol végződjék. A synthesisnél sem működik 
aztán — ily teljes különválasztás mellett — az analysis a kellő 
erővel, minthogy az új nem állott a kellő viszonyba a régihez. 
(Alkalmunk lesz a következő pontban Herbartot e vád ellen meg
védeni).

A világosság fokán túl fekvő három fokozatnak nem szabad — 
Ziller szerint — közvetlenül csatlakozni az első fokozathoz, mert 
különben a növendék előtt úgy tűnik fel a dolog, mintha a tanítás 
vesztegelne, ily látszatot pedig mindig kerülni kell, hogy meg ne 
csappanjon az érdeklődés. Ehhez hozzájárúl még más ok is; a 
további feldolgozás az előbbi anyagnak sokszoros ismétlésével jár, 
mely ismétléseknek ugyan mindig az a feladatuk, hogy magasabb 
szempontok felé emeljék a növendéket. De ha ez ismétlések azon
nal az újonnan tanultakhoz csatlakoznak, akkor túlságosan közel 
is állanak az első elsajátításhoz, mintsem, hogy a tudásnak nagyobb 
megszilárdítására szolgálhassanak. Ez okokból szükségesnek tartja 
Ziller, hogy miután az egyik methodikus egységben végeztünk a 
világosság fokozatával, tűzzünk ki új czélt a második methodikus 
■egység számára, és ennek feldolgozását azonnal meg is kell kez
deni. Míg az új egységet a leczke egyik részében elviszszük a syn-
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thesisig, addig a leczke másik részében végigvezethetjük az előbbi 
methodikus egység feldolgozását. így fonódnak össze az egymásra 
következő methodikus egységek.

XIII.

Ez a Ziller-féle fokozattheoria rövid vázlata. Ha ezt Herbart 
elméletével egybehasonlítjuk, nem lesz nehéz nagy és lényeges 
különbségeket találni az eredeti elmélet és derivatája között. Már 
a vezető szempontok némi látszólagos hasonlóságuk mellett is 
nagyon eltérők. Herbart egyenesen az érdeklődés sokoldalúságának 
(mint egyfelől az egyoldalúság, másfelől a széthulló szórakozottság 
ellentétjének) fogalmából vezeti le az elmélyedések és meggondo
lások psychologiailag is indokolt váltakozásának szükségességét, 
és ugyancsak az erkölcsös jellem alapját képező e sokoldalúságból, 
mely csak úgy lehet az erkölcsös akarás erős rugójává, ha gazdag
ság és teremtőerő járnak vele együtt, folyik az, hogy sem az elmé
lyedés, sem a meggondolás nem vesztegelhet nyugodtan az egyes 
mellett, hanem az elmélyedésben haladni kell egyről-másra a kép
zelet, illetőleg az associatio idearum kezén, és a meggondolásban 
is kell vonatkozásról-vonatkozásra menni és a vonatkozásokat 
czéloknak megfelelőleg felhasználni. Zillernél egészen más alak
ban jelenik meg a vezető szempont. О is állítólag az érdeklődés 
sokoldalúságából indúl ki, s itt is, ott is kacsint a nevelés végczél- 
jára, az erkölcsös jellemhez szükséges akarat fejlesztésére, de az ő 
vezető szempontjai a formális fokozatok megállapításánál tulaj
donképen egyfelől a szaktudomány fogalmi anyagára másfelől az 
apperceptio psychikus folyamatára való tekintet. De vannak nála 
még más mellékszempontok is, melyek ez elmélkedéseket zavarják 
és folytonosan közéjök lépnek, t. i. az emlékezetbevésés és gyakor
lásra való tekintet, holott e kérdések elméletileg többé-kevésbbé 
messze állanak a tulajdonképi fokozat-theoriától. így történik 
aztán, hogy Ziller a legheterogenebb kategóriákat összehányja, az 
analysist és synthesist ugyanolyan fokozatoknak tekinti, mint az 
associatiót és a többieket, meg nem gondolva azt, hogy tán 
minden fokozaton van régi és új, vagy mindenesetre appercipiáló 
és appercipiálandó. A fogalmi anyagra való folytonos tekintés 
okozza azt, hogy nála már az associatio tökéletes abstractio-folya
mattá halovánvodik, holott ez Herbartnál még csak — úgyszólva — 
dúskál, a képzelettől hajtva, a concretumok gazdag tárházában.

S mivé törpíti az emlékezetbevésés és gyakorlásra való tekin
tet a methodust, de egyszersmind az associatiót is ! Ez utóbbinak 
is Ziller szerint — a begyakorlás legyen egyik feladata, és
plane a methodus nála alig valamivel több ügyes memorizálás és 
begyakorlásnál. Megint csak azt kell kérdeznünk, nem kell-e min-
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den fokon egyaránt gondoskodni úgy az emlékezetbevésésről, mint 
a begyakorlásnál, s nem volna-e ép az egyik feladata a fokozat
elmélet gyakorlati kidolgozásának, hogy megállapítsa, a memori
zálás melyik módja vagy minő gyakorlatok felelnek meg a vilá
gosság fokozatának, melyek az associatiónak, stb. ?

Azt hiszszük, igenis minden fokon egyaránt kell végezni 
az említett két műveletet, ép úgy, mint a hogy az apperceptio, a 
szellemi assimilatio törvényeinek is minden fokon egyaránt kell 
eleget tenni, s egyik fokozatnak sincs itt valami különös előjoga a 
többiekhez képest. Az utóbbi törvényeknek, t. i. az apperceptio 
törvényeinek értelmében igaza van Zillernek, midőn azt mondja, 
hogy az újnak és réginek mindig egymásnak közvetlen szomszéd
ságában kell lennie, de — úgy hiszem — bizonyos analysis és syn- 
thesisnek (legalább úgy mint Ziller érti) minden fokozaton, a con
cret esetek megismerésének, mint a fogalmi vonatkozások rende
zésének és felhasználásának fokozatain, egyaránt kell megtörténnie. 
Abban azonban semmi esetre nincs igaza Zillernek, midőn Herbar- 
tot avval vádolja, hogy ez mindenáron az analysist és synthesist 
időbelileg egymástól el akarja különíteni. Mellőzve is itt annak 
feszegetését, hogy mennyire fedi a Herbart-féle analytikus és syn- 
thetikus tanmenet a Ziller által analysis és synthesissel jelölt 
fogalmakat, csak annyit akarunk megjegyezni, hogy Herbart arra 
nézve, hogy a gyakorlatban miként fűzzük össze az analytikus és 
synthetikus eljárást egymással, nem ad szabályt, hanem csak arra 
mutat útat, hogy mi az analysis teendője minden fokon és mi a 
synthesisé. Hogy minden fokon analytice és synthetice kell eljárni, 
azt igenis megkívánja Herbart, s ez eltérő fontos vonást ismételten 
ki kell emelnünk Zillerrel és összes utódaival szemben, de arra 
nézve, hogy az analysis és synthesis közvetlenül egymás mellett 
legyenek, sehol sem zárja el az útat.

S ép azért, minthogy Herbart egyáltalában nem foglalkozik 
azon kérdésekkel, hogy miképen csatlakozzék az analysishez a 
synthesis, vagy miképen fűzendő össze a szoros értelemben 
vett oktatás a memorizálás és begyakorlás fontos műveleteivel, 
szőrül Herbart pædagogiâja a gyakorlat részéről kidolgozásra és 
részleteiben való felépítésre, de hogy sikerül-e ez, ha a helyett, 
hogy a különböző kategóriák alá tartozó fogalmaknak és szabá
lyoknak megfelelő teendőket a praxisban egybefonjuk, magukat a 
kategóriákat összetoljuk és összezavarjuk, ez azt hiszem, oly kér
dés, melyre okvetlenül «nem»-mel kell felelnünk.

Zillernek mindenesetre nagy érdeme, hogy az oktatás egy
másutánjának rendezésében kellő tekintettel volt az apperceptio- 
elméletre, de másfelől meggyőződésem, hogy Herbart eredeti foko- 
zattheoriáját részben elsekélyesítette, részben pedig egészen elfer
dítette.
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XIV.

De Zillemek ezen fokozatelmélete, mely az eredeti elmélettől 
■való minden eltérése mellett is, mégis lépten-nyomon mutatja úgy 
az alapvető mester oroszlánkörmeinek, mint a közvetlen auctor 
hivatott kezének nyomait, egészen ellaposodott és itt-ott majdnem 
puszta technikai sablonná vált a Ziller lobogója alatt működő 
iskola, különösen Kein és Wiget kidolgozásában. Mielőtt azonban 
Zillernek ezen közvetlen epigonjait, kiken alig-alig látszik meg, 
hogy magához az ősforráshoz, Herbarthoz is ellátogatnának, szem
ügyre vennők, még egy pædagogiai íróval kell foglalkoznunk, 
ki eredetileg csak kevés vonatkozásban állott a Herbartianu- 
sokhoz, hanem a maga útján haladva, bizonyos nem nagyon 
mélyreható, de józan és nagy tanítói tapasztalat által értékesekké 
fejlesztett psychologiai elmélkedések folyamán az oktatás egymás
utánjára nézve is jutott egyes korántsem új eredményekhez, me
lyekben Ziller és iskolája nagy örömmel saját pædagogiai meggyő
ződéseiket vélték felismerhetni, s így őt is maguk közé adoptálva, 
viszont általa reagáltattak saját elmélkedéseikre. E pædagogiai 
író, kinek elmélkedései oly könnyen beleolvadtak a Zilleristák 
fejtegetéseibe, hogy amazok említése nélkül ezek is alig tárgyal
hatok, Dörpfeld, a németországi iskolaügy e kiváló munkása.

Dörpfeld, kiindúlva a gondolkodás és emlékezés törvényei
nek* psychologiai fejtegetéséből, e két actusnak megfelelőleg, me
lyek úgy viszonylanak egymáshoz, mint szerzés és megtartás, ket
tősnek tartja az oktatás munkáját is: az egyik az újonnan tanítás 
(Neulernen) a másik az emlékezetbevésés, a memorizálás. A gon
dolkodás folyamatához alkalmazkodnak az újonnan tanulás foko
zatai is. A gondolkodás processusának elemzéséből következik, 
hogy a gondolkodás nem tesz egyebet, mint hogy feldolgozza a 
szemlélet által nyújtott képzeteket, és ezeknek egybevetése alapján 
alkot ítéleteket és fogalmakat. Ennek megfelelőleg az oktatás első 
feladata is első sorban a concret anyag nyújtása és ismertetése 
vagyis a szemléltetés. A nyert szemléletek alapján folyhatik csak 
le az ujjorman tanulás második tevékenysége, az abstract képzetek 
vagy fogalmak alkotása, szóval a tulajdonképi gondolkodás.

E két fokozattal azonban — úgymond Dörpfeld — még nem 
lehet befejezve az oktatás munkája. Több oldalról is azon ered
ményhez juttat bennünket az elmélkedés, hogy szükség van még 
egy harmadik lépésre is. Először is egy újonnan teremtett fogalom 
rendesen még tökéletlen úgy körére, mint tartalmára nézve. Körére 
nézve azért nem tökéletes még, mert csak kevés, talán csak egy-két 
szemléltető példából keletkezett, és azért csak kevés concret kép-

* Dörpfeld «Denken und Gedächtnis» Gütersloh 1884.
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zetet ölel fel. Tartalmára nézve pedig tökéletlen azért, mert a 
fogalom tartalmát tevő jegyeket a növendék csak ritkán fogta fel 
az abstractio folyamán oly élesen és világosan, mint a mennyire 
ez kívánatos. Továbbá egy kevés példából kivált fogalom legfel
jebb csak a tudás (Wissen =  scire), nem pedig a birás (Können =  
posse) értékével bír, azaz, minthogy a gondolkodás processusa 
csak egyszer ment végbe, nem érhette még el a maga köré
ben a kellő képesség és ügyesség fokát. Végre azon képzetek mel-
l o + +  т У 1 л 1 х т л 1 г 1 л К 1  ГЛГТ i l l o  +  K  f o  c r n l T v i o l  » v . ó o -  w > n o o V  í o  T o V i n l n n l r

a lélekben, melyek ugyané fogalom alá tartoznak. Hogyha mal
most a fogalomalkotás processusa megelégszik azon kevés példá
val, melyekből a fogalom eredt, akkor a többi rokon képzetek ki 
vannak zárva az átgondolás jótéteményéből : ezek az értelem szá
mára csak puszta nyersanyag, nem pedig ismeretproductumok, 
annál kevésbbé a gondolkodás előmozdító eszközei. Látjuk tehát, 
hogy az oly értelmiség, mely csak a fentemlített két megismerési 
tevékenységből (a szemlélés és gondolkodás egyszeres actusaiból)- 
eredne, sok tekintetben hiányos maradna, és azért kell, hogy tör
ténjék még egy harmadik lépés is, mely e hiányt megszüntesse. 
E harmadik lépés a szerzett fogalmak alkalmazása. Ez az okta
tásban mindenekelőtt úgy történik, hogy most a tanuló elé egy
másután több új szemléltető példát állítunk, hogy lássa, vájjon 
ezeket is tudja-e subsumálni az előtte már ismeretes fogalom alá. 
A mi tehát ilyenkor a gyermek lelkében történik, az lényegében 
nem más, mint ugyanazon fogalomnak még egyszer való terem
tése. De azért a didaktika nyelve mégis jogosítva van arra, hogy a 
lelki folyamatnak új nevet adjon ; hiszen először is most új anya
gokon történik a fogalomalkotás, továbbá az első alkotás munká
jában a tanító nagy mértékben részt vett, míg ellenben most a 
tanulónak önállóan kell végeznie a gondolkodásactust, s azonfelül 
a tanuló tevékenysége még annyira is fokozható, hogy maga is 
keressen új példákat ; végre az első alkalommal a szemléletből 
indult ki a gondolkodás és arra törekedett, hogy megtalálja a fo
galmat, most pedig a kész fogalommal közeledik új szemlélethez. 
Ez okból az első fogalomalkotás és az alkalmazó gondolkodás ez. 
actusa között levő különbséget így is szokás jelölni: amott törté
nik a gondolatfejlődés az egyesről az általános felé, itt pedig az 
általánosról az egyes felé. Ismeretes mintát mutatnak ily alkalma
zásra a különböző számtani példák, melyeket a tanulónak önállóan 
meg kell oldani.

Minden igazi intelligentia — úgymond Dörpfeld — csak az 
említett három productiv oktató tevékenység : a szemlélés, gondol
kodás és alkalmazás együttes működéséből eredhet. Ha ezeknek 
bármelyikére nézve mulasztás történik, ez oly veszteség, mely 
sehogysem pótolható.

A mi egészben és nagyjában véve és a tudás minden terüle



téré nézve érvényes, az vonatkozik minden egyes oktatáspensumra 
is. Minden leczkét, illetőleg minden anyagquantumot, mely hi- 
hivatva van ú. n. tanegység (methodikus egység) gyanánt fellépni, 
kell a mondott háromszoros módon — szemléltető]eg, gondolkod
tatva és alkalmaztatva feldolgozni.

Szemlélés, gondolkodás és alkalmazás (Anschauen, Denken, 
Anwenden) tehát Dörpfeld szerint az újonnantanulás három ope- 
ratiója vagy formális fokozata. A második operatióban vagyis a 
gondolkodás munkájában — jegyzi meg Dörpfeld — két actus 
különböztethető meg : az (összehasonlításból folyó) Ítéletalkotás és 
a fogalomképzés. Azonkívül az első vagy szemléltető operational! 
még egy előkészítő lépésre is van szüksége, mely az újat az ismeretes 
régihez csatolja, úgy hogy itt is két alactus különböztethető meg : 
az előkészítés és az újnak nyújtása. Ha tehát a két főactus helyett 
alactusaikat számítjuk, kapunk itt is az alkalmazással együtt öt 
formális fokozatot.

Ha Dörpfeldnek e fokozatelméletét kissé közelebbről nézzük, 
azonnal szemünkbe ötlik, hogy a mi Zillernél — Herbarttól eltérő- 
leg — az egyik vezető szempont, t. i. a fogalmi anyagra való 
tekintet, az Dörpfeldnél majdnem kizárólag dominál. О a tanítás
sal tulajdonképen alig akar mást elérni, mint lehetőleg tökéletes 
fogalomalkotást, ez — ugylátszik — nála a tulajdonképi oktatás
feladat alphája és ómegája. Természetes, mivel nemcsak puszta 
fogalomuyujfásról, hanem valósággal a növendék által végzendő 
fogalomalkotásról van szó, kell neki ez actust megelőzőleg egy a 
szükséges matériáiét adó szemléltető lépés, és hogy a fogalomalko
tást formális tekintetben tökéletesbítse, szüksége van még ennek 
sokféleképen variált ismétlésére és gyakorlására. Mily sovány, 
abstract váz ez Herbert hússal-vérrel biró alkotásához képest ! 
A concretumokba való elmélyedés, mely ott oly kiváló szerepet 
visz, itt nem önálló, magában véve is becses feladat, a képzelet 
eleven játékáról a concretumok gazdag kincsesházában itt szó 
sincs, de az önálló, akaratfejlesztő módszeres productió sem sze
repel Dörpfeldnél czél gyanánt : — minden csak eszköz a foga
lomalkotás szolgálatában. Hol van itt Herbart oktatásfokozatainak 
egész gazdagsága? Herbartnál minden fokozat magában véve is, 
tekintet nélkül arra, hogy mi előzi meg és mi követi, egyformán 
fontos és értékes lépés, Dörpfeldnél pedig mind csak az abstractio 
körül forog, minden, a mi nem maga az, annak előkészítése vagy 
csiszolása.

Az egész tehát Dörpfeldnél csak fogalom-ítélet és szabály- 
alkotásra lyukad ki, melyet, mint már a jó, régi időkben is, meg
előz nehány példa ad hoc, hogy a gyermek a szabályt vagy fogal
mat valahogy homályosan megsejtse, legjobb esetben felismerje, s 
a melyet megint nehány példa követ is, illustratio vagy gyakorlás 
kedvéért.
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Ha Herbart vagy Ziller is nem akartak volna mást, mintDörp- 
feld, akkor majdnem igaza volna Kichternek,* hogy nem mondtak 
újat, hogy Senecától Pestalozziig az emberiség nevelésével foglal
kozó elmék mind hirdették azt a bölcseséget, melynek a modern 
tudományos pædagogia e két mestére csak prsetentiosus külsőt 
adott. S mily nagyra vannak a mostani Herbartianusok ép meste
rük nevében e Dörpfeld-féle elmélkedésekkel és eredményeikkel !

XIV.

A némileg önálló és a maga útján haladó Dörpfeld ismerte
tése után áttérhetünk a tulajdonképi Zilleristákra, kik részint 
tisztán Ziller nyomdokait követik, részint pedig bizonyos tekintet
ben a Dörpfeld-féle fokozattrias hatása alatt állanak, de a kik 
magával az eredeti forrással, Herbarttal, csak igen keveset törőd
nek, s inkább csak egyes phrasisokat és brillansabb mondásokat 
vesznek át tőle, mintsem hogy szellemébe hatolni igyekeznének. 
Ziller ez utódai közül bennünket leginkább érdekelnek Rein, Lange 
és Wiget.

Rein ** szakítva a Herbart-féle négy fokozattal, már min
dig ötről beszél, megszüntetve így az analysis és synthesis ama 
látszólag mégis különleges szerepét, melyet Zillernél még a vilá
gosság fokozatán belül betöltenek, s őket egészen egyenlőrangúvá 
téve a többi három fokozattal. E fokozatokat Rein a következő 
nevekkel jelöli: 1. előkészítés, 2. újnak nyújtása, 3. egybefüzés,
4. összefoglalás és 5. alkalmazás (Vorbereitung, Darbietung, Ver
knüpfung, Zusammenfassung und Anwendung). E nevek külön
ben nagyjában véve azt jelentik, mint a Ziller-féle analysis, syn
thesis, associatio stb. s formailag fedik egymást az általuk jelölt 
fogalmak is.

Az előkészítés fokozata, melyet mindig okvetlenül megelőz a 
czél kitűzése, felkeresi a gyermek gondolatkörében az új, nyúj
tandó anyagra vonatkozó régibb képzeteket és kiemeli őket. A má
sodik fokozat adja az újat, még pedig a tárgy természetéhez ké
pest különböző alakban. A tanító vagy elbeszél, vagy olvastat, 
rajzolva vagy kísérletezve beszél, a mint a tárgy természete meg
kívánja. A nyújtott újat azonban nemcsak meg kell értetni, hanem 
kellő memorizálás által a növendék örök tulajdonává is kell azt 
tenni. Ez elsőkét fokkal be van fejezve az új anyag tulajdonképi nyúj
tása és elsajátítása és megindul a gondolatkör fogalmi felépítése.

* L. fentebb (Magy. Pæd. VIII. 452. 1.)
** Rein, Pickel, Scheller. — Theorie und Praxis des Volksschulunter

richtes. I. Schuljahr. III. kiad. 32—50. — Továbbá Rein «Pædagogik im 
Grundriss» Stuttgart. Sammlung Göschen. 102—111.



Ez a harmadik fokozattal, az összefüzés fokával kezdődik, 
mely a nyert képzeteket részint egymás között, részint régebbiek
kel, részint pedig szükség esetén újonnan teremtendő képzetekkel 
is összeköti. A negyedik fokozaton kiemeljük, nagyobbára ügyes 
kérdezgetés útján, az egyes esetekből levonható fogalmi eredmé
nyeket, formulázzuk azokat a nyelvbeli kifejezés részére, a nyert 
tételeket rendszeres összefüggésbe hozzuk egymással és a régibb 
fogalmi anyaggal, és egyszersmind gondoskodunk a nyert fogalmi 
anyag emlékezetbe véséséről.

Evvel be van fejezve a tulajdonképi fogalmi feldolgozás, 
csakhogy evvel még nem szabad bezárni az egész oktatást. Szük
ség van még egy ötödik fokozatra, melyben a tanultakat alkalmaz
zuk is. A tudásnak ezen alkalmazását ugyanis nem bizhatjuk a 
véletlenre, nem szabad azt hinnünk, hogy ezt majd magától is 
eltalálja a tanuló, ha szüksége lesz reá, hanem erre is egyenesen 
rá kell tanítani a növendéket, s épen erre való ez utolsó fokozat. 
E fokon a tanulónak szorgalmasan gyakorolni kell magát abban, 
hogy a szellemében felhalmozott gondolatkészlet alapján könnyen 
átmehessen az egyesről az általánoshoz és viszont az általánostól 
az egyeshez, hogy a gondolatköröket adott kiindulópontokból 
mindenfelé gyorsan átfuthassa és a nyert eredményeket külön
böző theoretikus és praktikus feladatok megoldására felhasznál
hassa. Evvel aztán teljesen be van fejezve az illető metliodikus 
egységen belül az oktatás munkája.

Összefoglalva tehát a mondottakat látjuk, hogy az öt foko
zat közül az első kettő a tananyag elsajátítására vagy a kellő 
apperceptio keresztülvitelére szolgál, a másik kettő az anyag fo
galmi felépítésére vagyis az abstractio elvégzésére, a harmadik 
pedig az alkalmazásra, illetőleg gyakorlásra.*

Nem szorul részletesebb fejtegetésre, hogy a formális foko
zatoknak ilyetén felfogása mennyire követi egyrészt Zillert, csak
hogy már egészen mellőzi a sokoldalú érdeklődés Herbart-féle 
alapját. Másfelől látni, mennyire igyekszik Dörpfelddel egyenlő- 
alakú eredményre jutni, a kinek gondolatmenete azonban sokkal 
egyöntetűbb és világosabb az övénél.

Herbart nagy gondolatainak és különösen vezető princí
piumainak Beinnak idevágó fejtegetéseiben alig van már nyoma ; 
az előkészítés és az új anyag nyújtásának elválasztása, valamint a 
szemléltetés és abstractio szükségének különtartása ugyszólva az 
•egyetlen szempontok, melyek öt vezetik.

Sehol sem feltűnőbb az a tény, hogy mennyire elsekélyese- 
■dett már Beinnal Herbart elmélete, m int ha a Herbart-féle asso- 
•eiatiót összehasonlítjuk a Bein-féle «Verknüpfung»-gal és Herbart 
methodusát s Bein-féle «Anwendung»-gal. Herbart associatiója

* L. Bein «Pædagogik im Grundriss» 111.
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concretumról concretumra, egyes képzetről egyes képzetre, a phan- 
tasia élénk közreműködése mellett kiván haladni, gazdaggá akarja 
tenni a gyermek lelkét, mozgékonynyá elméjét : a Eein-féle egybe- 
füzés csak substratumokat keres egy logikai műtéthez, neki maga 
ei)y befűzés a fődolog, nem pedig az, hogy mit és mennyit nyújt 
összefüzésre. Hasonlóképen eltörpül a Herbart methodusa, mely 
ott a methodikus gondolkodáshoz, valóságos eredeti inventióhoz 
vezető képességnek, a Lessing sokszor czitált mondásának * értel
mében, «genie»-nek teremtését czélozza: itt nagyobbára csak 
bizonyos reprodukáló ügyességet eredményező gyakorlássá alacso
nyodig**

Bemnél az első fok csak a másodiknak, a harmadik a ne
gyediknek szolgája, míg Herbartnál mindegyik magában véve 
fontos, önálló feladatot teljesít, melyeknek mindegyike sokkal 
bensőbben összefügg az egyes ember, sőt tán az egész emberiség, 
fejlődésének főmozzanataival, mint azt első pillanatra hinnők.

Mindennek nyoma sincs Eeinnél — nála nem egymásután 
mind magasabbra emelkedő, de mégis rythmice váltakozó fokoza
tokról, hanem elő-, fő- és utómunkálatokról van szó, melyeknek 
középpontja a fogalmi anyag, az abstract fogalom vagy tétel.

XV.

Végül még csak a Eeinnel meglehetősen párhuzamosan ha
ladó Lange és Wigetről van még kevés mondani valónk.

Lange, a kinek az apperceptióról szóló könyvét*** a Zilleria- 
nusok oly nagyon szeretik idézni, a nevezett, általa inkább széles
séggel, mint mélységgel tárgyalt psyehikus fogalomhoz fűzi a for
mális fokozatok elméletét is. Magára az elméletre és részleteire 
nézve teljesen megegyezik Eeinnel. Nála is öt fokozatról van szó, 
melyeket a Ziller-Bein-féle elnevezésekkel jelöl, és a melyek hiva
tásáról is ugyanaz a felfogása, mint az egymással összeegyeztetett 
Ziller és Dörpfeldnek. Ha Ziller fejtegetésein még erősen meglát
szik Herbart eszméinek közvetlen hatása, s Eein is még valahogy 
közvetve, bár inkább csak egyes phrasisokban, mint a pædagogiai

* L. Lessing bevezetését az állatmese nevelőértékének fejtegetésébe, 
a hol ezeket mondja : «Warum fehlt es in allen Wissenschaften und Kün
sten so sehr an Enfindern und denkenden Köpfen ? Diese Frage wird am 
besten durch eine andere beantwortet. Warum werden wir nicht besser 
erzogen ? Gott gibt uns die Seele ; aber das Genie müssen wir durch Erzie
hung bekommen.» stb. stb. (Lessing: «Abhandlungen über die Fabel V.» 
L. Werke Leipzig, Grimme und Tömmel. V. В. 227.)

** Ez még világosabban látható, ha nézzük, miképen valósította 
meg Kein társaival együtt a formális fokozatok elméletét a praxisban, a. 
mire itt nem terjeszkedhetünk ki.

*** Karl Lange «Ueber Apperception» Plauen. 1889.
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felfogás mélységében követi Herbartot : addig Lange tisztán csak 
a  Ziller és Dörpfeld fejtegetéseiből az TJj-Herbartianusok által 
egyesített elmélet járószalagján halad. A mi Lange tárgyalásának 
bizonyos önállóság, eredetiség színét adja, és azon látszatot kelti, 
mintha új, egységes szempontból jutna ugyanazon eredményhez, 
melyhez elődei más úton jutottak : ennek oka az, hogy ő az egész 
fokozatelméletet, ép úgy, mint a Ziller-féle pædagogia egyéb sarka
latos gondolatait is, egy fogalomból, az apperceptióból deducálja, 
vagy helyesebben deducálni látszik.

Az egész tanulás folyamatát ugyanis apperceptio-processus- 
nak fogja fel, s megkülönbözteti az apperceptio objectumát és sub- 
jectumát. Amaz a tananyag, emez az anyagot elsajátító növendék. 
Az apperceptio e két factorának kellő egyesítésében rejlik épen a 
tanító eljárás hivatása, mely tehát abban áll, hogy egyfelől az 
apperceptio objectumát, vagyis a tananyagot, másfelől pedig az 
apperceptio subjectumában, vagyis a gyermek lelkében meglevő 
ismereteket az apperceptio szempontjából lehető legalkalmasabban 
felhasználjuk. Azaz a tanítónak igyekeznie kell, hogy az appercep- 
tiónak lehető sok segítséget (Apperceptionshilfen) szerezzen, és így 
gondoskodjék egy gyorsan és könnyen lefolyó apperceptióról.

A kellő apperceptio pedig — állítja Lange, inkább csak rá- 
fogással, mintsem hogy meggyőzően bizonyítaná — csak az öt 
formális fokozat által érhető el. Az újonnan nyújtott szemléleti 
anyag csak úgy appercipiálható, ha egy előkészítő fokozat gon
doskodik a kellő appercipiáló figyelemről. A fogalomalkotás és 
tétellevonás folyamata vagyis az abstractio, mely Lange szerint 
újból csak az apperceptio egy neme, csak úgy folyhatik le 
kellőképen, ha előbb a rokon képzeteket összefűzzük és ösz- 
szehasonlításuk útján lehetővé teszszük az abstractiót, melynek 
eredményét aztán fixirozza és formulázza az összefoglalás foka. Az 
apperceptio kellő alaposságáról, a tanultaknak ügyes kezelhetőségé
ről gondoskodik az alkalmazás foka, mely példákkal, gyakorlatok
kal, esetleg erős ismétléssel betetőzi az apperceptio folyamatát.

Miként látjuk, Lange semmiben sem különbözik Bem
től, legfeljebb abban, hogy némi erőszakossággal mindenüvé 
beviszi az apperceptio szavát (nem mondhatni, fogalmát), a mivel 
bizony alig viszi előbbre a fokozatelmélet ügyét. Az apperceptio 
különben Lángénál alig jelent mást, mint általában képzeteknek 
egymásra való hatását, sőt gyakran általában a képzetek alakulá
sát, — ily tág fogalommal operálni pedig nagyon könnyű, de 
egyszersmind igen meddő dolog. Egyébiránt bizonyos, hogy a Her- 
bart értelmében való formális fokozatok tárgyalására korántsem 
elegendő egymaga bármilyen psychologiai okadatolás is, nevezzük 
ezt akár apperceptióelméletnek, akár pedig gondolkodás és emlé
kezés kapcsolatának stb. A formális fokozatok elmélete, a mint azt 
Herbart contemplálta, ép úgy gyökerezik első sorban sajátlagos
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pædagogiai, azaz bizonyos műveltségtartalom átadására vonatkozó 
princípiumokban, mint akár a tananyagválasztás vezető szempont
jai ; tisztán csak psycliologiával a formális fokozatok elméletében 
sem jutunk sokra. A psychologia kizárólagos alkalmazása — azt 
hiszem — csak a tanítás technikájára, a figyelemkeltés, emléke
zetbevésés, gyakorlás, stb.-re nézve vezethet czélhoz : a psedagogia 
minden más kérdésében csak az ethika által megvilágított nagy 
pædagogiai szempontok lehetnek a vezetők.

A Ziller-iskola harmadik fentemlített képviselőjével, Wigettel, 
alig szükséges bővebben foglalkoznunk. Fejtegetéseinek * nincs is 
más czélja, mint a Ziller irataiba való bevezetés és némileg érthe
tőbb, könnyebb nyelvre való áttétele annak, a mit a néha nehézkes 
kifejezésü mester írt. Ezt Wiget olyképen eszközli, hogy a mennyire 
lehet, összevegyíti Zillert Dörpfelddel. A fokozatok nála egészen 
ugyanolyan szerepűek, mint Zillernél, illetőleg Bein és Dörpfeldnél, 
és majdnem kizárólag psychologiai, azaz apperceptióelméletiek azon 
theoretikus megokolások is, melyeket nála találunk. Könyvében 
csak azon észrevételeknek van némi érdekességük, melyek a formális 
fokozatok használatára vonatkoznak, és a melyekben egyebek között 
védi a fokozatelméletet az időközben több részről ellene felhozott 
ellenvetésekkel szemben.

Minthogy én e tanulmánynak «a formális fokozatok elméle
tének története» czímén csak az elmélet fejlődésének történetét 
értettem, s korántsem külső esélyeinek, az elmélet barátai és ellen
felei között lefolyt harczok históriáját: azért bátran mellőzhe
tem úgy Wiget czáfolásait, mint azon író argumentumait is, a ki 
ellen ezek első sorban irányúinak, t. i. a már fentebb említett 
Kari Bichter támadásait, melyek inkább személyes élűek, a meny
nyiben Ziller érdemeinek csökkentésére, gondolatai csekély ere
detiségének kimutatására törekednek.

Egyébiránt, ha meggondoljuk, hogy Kari Bichter a formális 
fokozatok elmélete alatt tán nem is ismer mást, mint azon elmé
letet, mely, hogy Wigetet ** szóról-szóra idézzük, a következő útat 
szabja : Egyes esetek és példák — szabály és theoria — alkalma
zás (Einzelfälle und Beispiele — Begel und Theorie — Anwen
dung), akkor cseppet sem csodálkozhatunk rajta, hogy Bichter ez 
elméletet korántsem találja újnak. Sokkal jobban, mint Bichter e 
támadásán, kell csodálkoznunk az Uj-Herbartianusok dölyfén, 
melylyel a maguk elméletét az egyedül üdvözítő « tudományos »- 
nak árulják, nagy büszkén szembeállítva azt a «vulgair» praxissal. 
Méltán kérdezhetjük, van-e csak némileg ügyesebb tanító mai 
napság olyan «vulgair», hogy minden tudományos psedagogia nél
kül is nem példákból fejtené ki a szabályt, s nem újból példák

* Theodor Wiget «Die formalen Stufen des Unterrichts» Chur 1892.
** I. h. 65.
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útján illustrálná és begyakorolná azt? Mily nagy út, mily szeren
csétlen visszafejlődés hosszú útja fekszik a Herbart-féle fokozat
elmélet és e Rein-Dörpfeld-Wiget-féle utasítások között ! *

XVI.

Értekezésünk végén vagyunk, és hogy levonhassuk a leírt 
fejlődés történetéből a végső tanúlságot, tekintsük még egyszer 
nagyjában e fejlődés útját. Hadd könnyítse a kővetkező táblá
zat** ez áttekintést:

Herbart
1. Világosság
2. Assoeiatio
3. Systema
4. Methodus

Formális fokozatok :
Zillcr

1. Világosság
2. Assoeiatio
3. Systema
4. Methodus

a) Analysis
b) Synthesis

Rein
2. Előkészítés
2. Újnak adása
3. Összetűzés
4. Össefoglalás
5. Alkalmazás

I. Szemlélés

II. Gondolkodás l 

III. Alkalmazás.

Dorpfeld
j a )  Előmegbeszélés 
I b) Újnak adása 
I a) ítéletképzés 

(Egybevetés) 
b) Fogalomalkotás

Lange
I. Tananyag | 1. Előkészítés 

apperc. í 2. Újnak adása
II. Abstractio J- Összetűzés

I 2. Osszeíoglalás

III. Alkalmazás
Wiget

I. s ^ é l *  I ■;
Ц. Fogalom j J;

III. Bírás (Können.)

Maga e táblázat is mutatja, hogy e különböző írók fokozat
sorozatai két ágra oszlanak : az egyik ág kiindúl a Herbart-féle 
négy formális fokozatból, a másik a Dörpfeld-féle 3 lépésből, me

* Az e tanulmány bevezetésében említett inkább csak ismertető fran- 
czia értekezés is, úgy mint Dörpfeld-Lange-Wiget, három «étape#-ot külön
böztet meg (1. L’aquisition de notions concrètes; 2. Le passage du concret 
à l’abstrait, et des abstractions élémentaires ou incomplètes à des abstrac
tions plus étendues et justes; 3. L’application) és az elsőkét «étape»-on két 
alfokozatot. (Annuaire de l’enseignement primaire. Paris, 1891 p. 392). — Az 
ugyancsak bevezetésünkben megnevezett amerikai könyv hasonlóképen há
rom «Btage»-ról beszél, különben is nagyobbára Lange-t reprodukálva: 
1. Apperception of individual notions; 2. Transition from individual to gene
ral notions ; 3. Return from general to individual notions. Az első két foknak 
itt is van két-kót alfokozata. (De Garmo. —Essentials of Method.)

Hasonló tabella található Rein kis könyvében «Pædagogik im 
Grundriss» 111.
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lyeket amazokkal, illetőleg a Ziller-Bein-féle ötös változatukkal 
combinál. Herbarttól egyenesen származik Ziller, Zillertől Kein — 
míg Lange és Wiget a Ziller-féle öt fokozatot összeegyeztetik a 
Dörpfeld-féle hármas fokozattal.

Mellőzve egy pillanatra a tulajdonképen idegen tájról ide 
került, inkább csak Ziller és utódjai által maguk közé vonszolt 
Dörpfeldet és az általa befolyásoltakat, és tekintve csak Herbart 
közvetlen descendenseit, akkor Ziller, Kein és Wiget jelölik az 
elmélet fejlődésének egyenes útját.

Herbart egy alapvető pædagogiai fogalomból, az érdeklődés 
sokoldalúságából, tekintetbe véve az elmélyedés és meggondolás 
psychologiai szükségletét is, deducálja e négy fokozatot:

1. A concret egyedek világos beható 
ismertetése--, . . .  . . .  _..........  . . .

2.

Érdeklődés
sokoldalúsága 3.

4.

Concretről concretre való associativ 
haladás . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
Az ismeretek rendezése kategóriák, té
telek, törvények, szabályok stb. utján 
A systematikus rendezés methodusá- 
nak felismerése és a rendszer me- 
thodikus felhasználása a productióra

Nyugvó
Elmélyedés

Haladó

Nyugvó
Meggondolás

Haladó

Mind a négy fokozat alkalmazandó úgy az analytikus, mint 
a synthetikus oktatásban, vagy mint megfordítva is mondható 
Herbart gondolatának meghamisítása nélkül : mind a négy foko
zaton alkalmazandó az analysis és synthesis is. A fokozatok elmé
lete mint ilyen nem törődik avval, miképen kell eljárni, hogy kellő 
appercipiáló figyelmet keltsünk, hogy az apperceptio könnyen és 
gyorsan lefolyjon, hogy híven emlékezetbe véssünk, hogy a gyors 
reproductiót és használatot biztosítsuk stb. E kérdések Herbartnál 
külön vannak tartva a fokozatelmélettől, mely csak arra nézve ad 
utasítást, hogy milyen egymásutánt kell tartani egy-egy gondolat
kör tanításának tagolásában.

Zillernél a fokozatelmélet már korántsem található oly tisz
tán különválasztva más elméleti problémáktól, mint Herbartnál. 
Ziller már együttesen akarja megoldani a formális fokozatok kér
dését az analytikus és synthetikus tanmenet, az apperceptioelmé- 
let, sőt némileg az emlékezetbevésés és gyakorlás technikájának 
kérdéseivel is, s így erőszakot tesz a formális fokozatok gondolat- 
ján. Egészen helyesen megkívánja az analysis és synthesis közvet
len szomszédságát, ép oly helyesen helyez nagy súlyt az appercep- 
tióra, csakhogy mindezt erőszakkal betuszkolja a formális fokozatok 
elméletébe, a hová nem való.

Azáltal, hogy a világosság fokozatát a régi és új képzetek 
tárgyalásának két actusára bontja, előtérbe lép benne az appercep- 
tiora való tekintet és némileg eltűnik a Herbartnál a concretumok 
világos megismerésbe helyezkedő súly. Az associatióból is lesz
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részint a systematikus tanulságok előkészítője és máris első foka, 
részint pedig egy ismétlő és összefoglaló lépés, s majdnem egészen 
elvész az őt Herbartnál jellemző nagy gazdagság concret képze
tekben. A systema még leginkább bű marad a Herbartnál bírt 
jellegéhez, de minthogy már az associatio is eléggé abstract volt, a 
systema már majdnem teljesen kívül áll a concretumok képzetein, 
inkább csak fixirozása és formulázása annak, a mit nagyobbára az 
associatio már elvégzett, és elhomályosul az a rendező jellege, me
lyet a concretumokra nézve is bir. A methodus pedig Zillernél is 
már részben puszta gyakorló és emlékezetbevéső műveletekből áll, 
minőket (pl. a képzetsorok variálását) minden fokon kell alkalmazni.

A concret jelleg nagyfokú ellialoványodása az associatio 
fokán, a systemának, hogy úgy mondjam, a levegőben lógása már 
Ziller elmélkedéseinek feldolgozóinál, különösen Reinnál, teljesen 
áthelyezi a súlyt az abstract részre vagy a fogalmi kiépítésre, és a 
formális fokozatok ugyszólva csak a fogalmi anyag kidolgozásának 
lesznek eszközeivé. S így a systema ura az egész tanításnak, a 
synthesis és associatio a szolgái, melyeknek munkáját az analysis 
teszi lehetővé, a methodus pedig tartóssá és tetszetőssé. S így 
a terminusok, plirasisok és feltűnőbb mondásoknak itt-ott való 
idézése daczára alig marad más a Herbart-féle formális fokoza
tokból, mint a nevük, és nemcsak eredeti jelentőségük veszett el, 
hanem egyenesen uralkodókká lesznek oly szempontok, melyek 
Herbart paedagogiájából egészen hiányzanak, hiányzanak pedig 
egyszerűen azért, mert egyáltalában nem pædagogiai természetűek. 
Leginkább kitűnik a vezető szempontok ez eltolása, ha azon vi
szonyt tekintjük, melybe a formális fokozatok elmélete jutott, midőn 
a Zilleristák az ő fokozatelméletüket egyesítették, illetőleg azonos
nak mondták a Dörpfeld három lépésével, miáltal még kirívóbbá 
tették az abstractio centrális helyzetét, és a formális fokozatok el
méletét teljesen elidegenítették a pædagogiai principiumoktól.

így lesznek Lángénál a formális fokozatok az abstractio- 
processus tisztaságát biztosító apperceptio-készülékké, Wigetnél 
pedig a fogalmat szülő és biztosító gépezetté. Pædagogiai elvekről, 
a műveltségtartalom kellő tagozásáról, a concretumoknak, mint 
magában véve is nagybecsű műveltségelemekről, szó sincs a foko
zatelmélet ez utóproductumaiban. Az elmélet — mondhatni — 
viszszafejlődött azon kissé fejlettebb tanításteclmikává, melyet már 
a régibb századok nagy pædagogusainâl, Ratichiusnál, Comenius- 
nál stb. találunk, s a melyet legfeljebb felcziczomáztak egyes Pes- 
talozzitól, Herbarttól és Zillertől eredő plirasisokkal.

A concretumokba való elmélyedésről, mint önálló, magában 
véve is becses nagy pædagogiai feladatról megfeledkeztek egészen, 
pedig ebben rejlik a Herbart-féle didaktika idevágó részének egyik 
legfontosabb eleme. Ezt újból, hatalmasan érvényre juttatni a 
jövő tudományos pædagogiâjânak egyik nagy feladata. S ezért nem
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szabad majd a jövőben az oktatásnak a maga anyagát fogalmi 
egységek, abstract kategóriák és tanulságcsoportok szerint beosz
tania, hanem egyesegyedül a psedagogice kiszemelt concretumok 
kisebb-nagyobb körei szerint. Nem mathematikai vagy elméleti 
physikai fogalmak szerint fogjuk majd akkor a természettudomá
nyi anyagot tagolni, sem grammatikai, stilistikai, vagy poétikai 
kategóriák szerint az olvasmányt beosztani, sem geometriai fogal
mak kezén a rajzot vezetni stb., hanem a természetben, az iro
dalomban, a művészetben stb. adott concretumok közül kivá
lasztva a müveltségtartalmilag legbecsesebbeket, szerintük, az ő 
csoportjaik és köreik szerint fogjuk rendezni a tanítást, és első 
sorban, akár néha kizárólag is, a rájuk vonatkozó világosságot és 
gazdagságot fogjuk megteremteni akarni a gyermek lelkében. 
S csak minthogy a concretumokat mind természetesen sohasem 
fogjuk tudni bemutathatni, s egyszersmind, hogy a tudat egysége 
érdekében a szükséges rendet teremtsük a felhalmozott concret 
ismeretek között, fogunk typusokat, osztályozásokat, fogalmakat 
és szabályokat is nyújtani, de a fogalmi anyag sohasem lesz egyet
len czél, de még főczél sem, sőt inkább még csak egy nagyszabású 
eszköz egyfelől concret ismeretek systematizálására, másfelől az 
elme önálló methodikus munkájának lehetővétételére, az elméleti 
és gyakorlati leleményesség megteremtésére.

Ez az a nagy tanulság, melyet a Herbart-féle formális foko
zatok elméletéből merítenünk kell, és a történet, melyet a meg
előző lapok elénk adtak, arra oktat, hogy a tudományos pædagogia 
e részét nem lehet másképen újjá építeni és egyszersmind tovább
fejleszteni, mintha újból, elejétől fogva Herbarton kezdjük a dolgot.

Waldapfel János.

A KERESKEDELMI SZAKISKOLÁK REFORMJA/

Régen folyt tanügyi vita nagyobb elkeseredéssel, mint a ke
reskedelmi szakiskolák reformja fölött. Alig múlik el hét, hogy 
napilapokban, szaklapokban ezen tárgyban czikkek ne jelennének 
meg ; sajnos csak az, hogy a vita az objectivitás rovására történik. 
Pedig tagadhatatlan, a kereskedelmi iskolák ügye nem tisztán tan
ügyi kérdés, nem tisztán a czéhbelieket érdekli. Ezen iskolák van
nak hivatva, hogy a magyar kereskedelemnek necsak közkatonákat, 
hanem első sorban tiszteket, vezetőket neveljenek. Méltán magára 
vonja tehát a készülődő reform a közfigyelmet és érdeklődik iránta 
mindenki, a kire nézve hazánk kereskedelmének, gazdasági viszo-

* Felolvastatott a «M. Pedagógiai Társaság» f. é. nov. hó 19-én tar
tott rendes havi ülésén.
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nyainak emelkedése nem közömbös. Annál sajnosabb tellát, hogy 
a harcz nem tárgyilagosan folyik, nem érvek küzdenek érvek ellen, 
hanem complicáljuk az ügyet oly más természetű kérdésekkel, me
lyeknek a tulajdonképeni szakoktatáshoz semmi közük.

Nézzük tehát, melyek azon controvers kérdések, melyek a 
vitát oly élessé, elkeseredetté teszik.

Az első és legélesebb ellentét a kétféle kereskedelmi szakis
kolák között mutatkozik. A midőn az 1872-ki szervezeti szabályzat 
hazánkban rendezte a kereskedelmi szakotatást, nagyobb, kereske
delmileg fejlettebb városainkban a szükséghez mérten 8—10 ilyen 
szakiskola keletkezett, a melyek minden mesterséges élesztgetés 
nélkül a maguk emberségéből fejlődtek, izmosodtak. Egész várat
lanul megjelent az 1884-iki új szabályrendelet, mely a kereske
delmi szakoktatás ügyét összekapcsolta a hazánkban életre valók
nak nem bizonyult polgári iskolák ügyével és így megteremtette a 
polgári iskolákkal kapcsolatos kereskedelmi iskolákat, az önálló 
kereskedelmi iskoláktól eltérő tárgybeosztással és óraszámmal.

Ezóta a kereskedelmi iskolák száma rohamosan emelkedett. 
A hol az országban nyomorgó állapotban levő polgári iskola van, — 
a fővárosi polgári iskolákat nem értve — a mely a maga lábán 
állani nem tud, támaszul kap egy kapcsolatos kereskedelmi iskolát, 
úgy hogy ma Magyarország mintegy 35 kapcsolatos és nem kap
csolatos kereskedelmi szakiskolával dicsekedhetik és még mindig 
újabb ilyen iskola keletkezéséről hallunk hirt. Oly imposans szám 
ez, mely mellett Francziaország a maga 16, Németország 17 keres
kedelmi iskolájával valóban szégyelheti magát; a szomszéd Ausz
triának is csak 8— 10, egyéves önkéntességre jogosító kereskedelmi 
szakiskolája van.

Ezen túltengés ellen küzdenek az önálló kereskedelmi szak
iskolák annyival is inkább, mert a szervezeti szabály valamennyit 
egy kalap alá vonja és megakasztja fejlődésében azokat a szak
iskolákat, melyek eddig a szakoktatás ügyét jól szolgálták.

Legyünk igazságosak, ítélje meg minden, hazánk viszonyait 
ismerő intelligens ember, van-e nekünk szükségünk ennyi kereske
delmi iskolára, van-e nekünk oly fejlett kereskedelmünk, hogy az 
évenként kikerülő ifjakat elhelyezhessük és végre nem követünk-e 
el valóságos bűnt, hogy ifjainkat tömegesen a hivatalnoki pályára 
kényszerítjük, mikor nálunk általános baj, hogy valamennyi isko
lánk tulajdonképen hivatalnok-képző iskola.

De másrészről lehet-e helyeselni, hogy az ország legnagyobb, 
legnépesebb kereskedelmi iskoláit egyrangúnak tekintsük akárme
lyik félreeső kis vidéki városka kereskedelmi iskolájával? Nem 
mintha bármely collega szakképzettségét vagy buzgóságát kétségbe 
vonnám, de végre lássuk már át, hogy a kereskedelmi szakoktatás 
nem olyan, mint az elemi iskolai tanítás. Hiszen nem elég, hogy 
valamely iskolában bizonyos disciplinák, bizonyos óraszámban
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elöadassanak, különösen kereskedelmi iskoláknál nem, melyeknek 
hivatása, hogy a gyakorlati életre készítsenek elő. Csak ott lehet 
kereskedőket nevelni, a hol kereskedelem van, a hol a gyakorlati 
élet maga is bővíti az ifjú látókörét és az iskola az életre reá mu
tathat. De elvégre is hiába minden érzékenykedés. A midőn azt 
látjuk, hogy első rangú kereskedelmi iskoláink sincsenek kellőképen 
ellátva szakerőkkel, egyenesen azért, mert ezen a téren egyáltalá
ban nehéz szakembert kapni, csak nem hihetem, hogy akármily 
kis városban oly nagy készletben volnának szakképzett tanerők.

Közoktatási kormányunknak át kellene látni, hogy a kereske
delmi iskolák ezen túltengése magának a szakoktatásnak van rová
sára. Valóban érthetetlennek tartjuk, hogy midőn a szakférfiak ré
széről évek óta hangzik a panasz a felburjánzó kereskedelmi iskolák 
ellen, a midőn maga a közoktatási miniszter az 1890 februárban 
az orsz. közoktatási tanácshoz intézett leiratában megfontolandó
nak tartja, vájjon nem volna-e helyesebb a polgári iskolákkal 
kapcsolatos kereskedelmi iskolákat átalakítani, ugyanakkor a köz
oktatási tanács véleményének bevárása nélkül nyakra-főre újabb 
ilyen iskolák engedélyeztetnek. Hiszen csak két év óta is, mióta 
a reform-mozgalom megindult, már legalább 10 újabb iskola 
nyílt meg.

A be nem avatottak előtt valóban rejtély lehet, miért nyit 
hát a kormány ilyen szakiskolákat, ha ezekre szüksége nincsen, 
különösen miért törik magukat kisebb városaink is, mint pl. 
Veszprém, Nyitra stb., hogy szintén ilyen iskolákat kapjanak. 
A dolog megfejtése igen egyszerű. Az állam hat osztályú pol
gári iskolákat tart fönn drága pénzen, ezek felső osztályai üresek, 
a befektetést tehát, mint jó gazdának értékesíteni kell. Egy pár óra
többlettel, egy kis költségtöblettel van a kormánynak hat osztályú 
polgári iskolája is, meg középkereskedelmi iskolája is. Az 1885-ki 
tanterv szerint heti külön 5 órával a polgári iskola mellett fentart- 
ható a kereskedelmi iskola alsó osztálya, heti külön 10 órával fönn 
lehet tartani a középső osztályt és 23 órával a felső osztályt. Össze
sen 38 órával tehát, a mi két polgári iskolai tanár állásának sem 
felel meg, fönn lehet tartani egy egész kereskedelmi iskolát. Ily 
csekély áldozat mellett jövedelmezőbbé válik a polgári iskolák 
befektetése és valami kis város felső tanintézettel van boldogítva.

Nagyon természetes, hogy a községek ugyanígy számítanak 
és most sorban ők is követik a kormány példáját. Igen jellemző 
erre nézve, a mit egy kiváló fővárosi szakférfiútól hallottam. Egy 
vidéki városka küldöttsége járt a közoktatási minisztériumban 
engedélyért, hogy polgári iskoláját kereskedelmi középiskolával 
kibővíthesse. A midőn az említett szakférfiú a küldöttség vezetőjé
től kérdezte, vájjon olyan nagy-e náluk a kereskedelem, hogy ilyen 
szakiskolára szükségük van, az illető egész őszintén elmondotta : 
minden városkának van már valami felsőbb iskolája, ők sem
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maradhatnak hátra, s mivel ez a legolcsóbb, ennélfogva kereske
delmi iskolát csinálnak.

Tagadhatatlan tény, hogy nem a szükség hozta létre nálunk 
a nagyszámú kereskedelmi szakiskolát, ezen iskolák nem önma
gukért jöttek létre, hanem tisztán azért, hogy a rosszul szervezett, 
mostani alakjukban életrevalóknak nem bizonyult polgári iskolák 
tovább vegetálását lehetővé tegyék.

Ezen áldatlan állapotok előidézésében nagy részök van ma
guknak a polgári iskolai tanároknak. Ok maguk sem tudnak meg
állapodásra jutni a polgári iskola czélja és jövője felől. Míg az 
egyik tábor — nagyon helyesen — a polgári iskolákat az elemi 
oktatás körében akarja megtartani és a polgári iskola czélját abban 
látja, hogy leendő polgárainknak, tehát a gazdálkodók, iparosok, 
kereskedők nagy tömegének kellő képzettséget nyújtson, addig a 
másik tábor s ide tartozik a polgári iskolai tanárok zöme, minden
áron középiskolát akar teremteni a polgári iskolából, mely a hiva
talnoki pályára minősít és a maga részére reklamálja a kereske
delmi oktatást is. Mintha nem épen az volna a legnagyobb bajunk, 
hogy minden középiskolánk szaporítja a hivatalvadászók számát.

A másik dolog, mely a kereskedelmi szakoktatás reformügyét 
complicálja, aczimkérdés: akadémia vagy nem akadémia?

A régebben működő önálló kereskedelmi szakiskolák boldo
gult Trefort nagylelkűségéből megkapták a nagyhangzású akadémia 
czímet, a mint ez különösen Ausztriában dívik. Mivel pedig az 
1885. szervezeti szabályrendelet az úgynevezett akadémiák és pol
gárival kapcsolatos kereskedelmi iskolák között semmiféle különb
séget nem tesz, ugyanolyan qualiűcatiót nyújt mindkettő, nagyon 
természetes, hogy a kapcsolatos iskolák részéről ezen czímbeli meg
különböztetés állandó panasz és keserűség tárgya.

Külföldön: Németországban, Franeziaországban minden is
kola használhatja a neki tetsző czímezést, de legtöbbje és pedig a 
régi, jó hírnévnek örvendők kerülik az akadémia elnevezést és csak 
a kereskedelmi iskola vagy felső kereskedelmi tanintézet elnevezést 
használják. Pædagogiai, de különösen az erkölcsi nevelés szem
pontjából sőt egyenesen nemzetgazdasági szempontból valóban 
föltétlenül helyes volna az akadémiai czím eltörlése.

Ifjúságunkban úgyis felesen megvan az íirhatnámság és ezen 
gyarlóságot az akadémiai czím még növeli. Akadémiai ifjúság 
akarna lenni, mely hallgatja az előadásokat, de nem készül a lecz- 
kére. Míg a középiskolai rendtartás a bothordást, az utczán való 
szivarzást, a kávéházba járást tiltja, a mi keresk. akadémiai ifjú
ságunk — mint akadémiai ifjúsághoz illik — ezen korlátozá
sokat nem ismeri. Van kereskedelmi akadémia, mely ifjúságának 
egyenesen megengedi, hogy az iskola udvarában az óraközökben 
szivarozzék. Mily épületes látvány, a mint 14-—15 éves gyermekek 
tanáraik felügyelete alatt pöfékelnek. Természetesen ilyen ifjúság
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az életben komoly munkára, takarékos életmódra aligha fog gon
dolni. Pedig valóságos hazafias missiót teljesítenének iskoláink, ha 
ifjúságunkat takarékosságra és első sorban dologra tanítanák. 
Mert a könnyű, dologtalan életre való hajlam — valljuk meg — 
társadalmunkban úgy is eléggé meg van. Ezen hajlamot az iskolá
ban nem növelni, hanem apasztani kellene. Töröljük el tehát a 
czifra czímezéseket, legyünk egyszerűen kereskedelmi szakiskolák.

A harmadik és legnehezebb kérdés, mely körül a vita folyik, 
vájjon három vagy négyéves legyen-e a kereskedelmi tanfolyam. 
Nehéz a döntés azért, mert igen sok érdeket érint, ennélfogva meg
valósítása rendkívüli akadályokba ütközik.

Nézzük a kérdést didactikai oldalról. A kereskedelmi szak
iskolák kettős czélnak szolgálnak, a midőn nemcsak kereskedőket, 
hanem müveit kereskedőket akarnak nevelni. Oly általánosan művelt, 
képzett egyéneket, kik hivatva lesznek nagy vállalatok élén állani, 
igazgatóságokban, kereskedelmi kamarákban helyet foglalni. Ezen 
kettős czél okozta, hogy a kereskedelmi szakiskolák tantárgyainak 
száma jóval nagyobb a gymnásium vagy reál iskoláénál, sok benne 
a heti két órás tárgy és ezen nagyobb tananyagot egy évvel rövidebb 
idő alatt kell elvégeznie, mint a felsőbb középiskolának. Hozzávéve 
még azt, hogy a középiskolák már alsó osztályaikban előkészítik ma
guknak az ifjúságot, és már itt megvetik alapját a felső osztályokban 
tanítandó tárgyaknak. Holott a keresk. iskolák különböző képzett
ségű ifjakat vesznek fői, a kiknek tudása nagyon csekély és megbíz
hatatlan alapot nyújt a szaktanár részére. így tehát a kereskedelmi 
iskola alsó évfolyamán egyrészről újból föl kell dolgozni a közép
iskola alsó osztályaiban már tanult anyagot, de egyszersmind roha
mosan kell haladni, hogy a végzendő tananyagot előadhassa.

Az összehasonlítás kedvéért álljanak itt a következő adatok :
A gymnásium felső osztályaiban van 7 tantárgy heti 26 órá

ban, a reáliskolában 9 tantárgy heti 26 órában, a kereskedelmi 
szakiskola alsó évfolyamán van 10 tantárgy heti 30 órával, a kö
zépső évfolyamon 12 tantárgy 30 órával, és a felső évfolyamon a 
szabályzat szerint ugyancsak 10 tantárgy, heti 26 órában, de nin
csen egyetlen egy nagyobb kereskedelmi iskolánk, mely egy-két elő 
nem írt tárgyat kötelezőleg ne tanítana és így a felsőben is van 
legkevesebb 30 óra. Vegyük most ehhez a vegytani gyakorlatokat, 
a vallástant, a szépírást, a gyorsírást, vegyük hozzá a rendkívüli 
tárgyakként előadatni szokott angol és olasz nyelveket, akkor tiszta 
képét kapjuk, milyen nagy a mi kereskedelmi iskoláink óraszáma.

Mindebből következik, hogy kereskedelmi szakiskoláink ifjú
sága valósággal túlterhelt, az anyagot megemészteni nem képes. 
A tanítási mód pedig methodikailag helyes nem lehet, mert a ta 
nárt a rengeteg halmaz földolgozása folytonos sietésre készteti, 
nem veheti figyelembe, vájjon az ismeretanyag az ifjúban rendsze
resen megüllepedik-e. Ifjúságunk tehát, minthogy az anyag meg-r
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emésztésére ideje nincsen, a magoláshoz folyamodik és érettségi 
vizsgálataink sem állanak egyébből, mint a leczke jó vagy rossz 
fölmondásából. Ezért nem kapunk mi önálló gondolkozásra szok
tatott, érett, hanem leginkább confusus ifjakat.

Az 1885-ki szervezeti szabályrendelet ezen nehézségen úgy 
segített, hogy az egyes tárgyak anyagát egyszerűen mellőzte, hézagos 
tantervet adott, nem véve tekintetbe, hogy minden disciplina egy 
logikus egészet képez, melyet lehet ugyan rövidebben vagy részle
tesebben előadni, de melyet megcsonkítani nem lehet. Kereskedői 
körökből pedig egyre hangosabbá vált a panasz, hogy az ifjúság 
szakképzettsége gyarló, az idegen nyelvekben kellően nem jártas, 
az iskolai munkálatokban nem gyakorlott. Mindezen sűrűn fel
hangzó panaszok bírták reá közoktatási miniszterünket, hogy 1890. 
február havában az országos közoktatási tanácshoz intézett rende
letében, fölhívja azt, tenne javaslatot az 1885. szervezeti szabály 
egyes hézagos és homályos részeinek revíziójára vonatkozólag, de 
úgy hogy a revízió a szervezet alapvonalait meghagyván, csupán a 
tantervi követelmények helyesebb és részletesebb megállapítására, 
-a rendtartás pótlására terjedjen ki. De ugyanezen rendeletben vé
leményt kér, a közoktatási miniszter vájjon nem kellene-e az ön
álló középkereskedelmi iskolákat egy előkészítő évfolyam hozzá 
csatolásával négy évfolyamúvá tenni és a polgári iskolákkal kapcso
latos kereskedelmi iskolákat úgy szervezni, hogy az két tanfolyamon 
befejezett egészet képező ismeretet nyújtson, de úgy, hogy annak 
bevégzése után az illető tanulmányait az önálló középkereskedelmi 
iskola felső folyamán befejezhesse.

Úgy látszott tehát, hogy a minisztériumban is elösmerik, 
hogy a sok kereskedelmi iskola hazánkban fölösleges és hogy há
rom év alatt ily rengeteg tananyagot elvégezni nem lehet.

Nem akarom a hosszú hercze-hurczát tárgyalni, mely két év 
óta ezen kérdésben folyt. Egyszerűen közlöm a kérdés jelenlegi 
stádiumát. A közoktatási tanács bekérvén a régebben működő ön
álló kereskedelmi iskolák véleményét, egy külön bizottságot kül
dött ki ezen kérdés tanulmányozására. A kiküldött bizottság 1891. 
év márczius havában munkáját a közoktatási tanácsoak beterjesz
tette, a mely azt teljes ülésében elfogadta.

A kiküldött bizottság minden egyes tantárgy tananyagát revi
deálta, helyesebben kikerekítette, a gyakorlati tárgyakra nagyobb 
óraszámot juttatott, különösen a német nyelv sikeres tanítására 
tisztán gyakorlati úton — az irodalom mellőzésével — nagy gon • 
dot fordított, a kereskedelmi földrajzot a felső évfolyamra is kiter
jeszti. Bátran mondhatjuk, hogy a tanterv, a tárgybeosztás a kivá
nalmaknak megfeleltek.

Ámde a legalaposabb panaszszal, az ifjúság túlterheltetésével 
a közoktatási tanács nem törődött, sőt még fokozta, mert az anya
got bővítette, az óraszám pedig sok tantárgynál ugyanaz maradt,
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míg új tárgyak kötelezővé tétele által az óraszám magasabb lett. 
Három évfolyamos iskola, a heti kötelező óraszám pedig osztályon
ként 32 óra. Ez volt az új reformjavaslat lényege. Igaz ugyan, hogy 
a külföldi kereskedelmi iskolákban heti 36 órát is találunk, de 
következik ebből, hogy nekünk is követnünk kell ugyanezt az 
anomáliát?

Csakhamar újabb fordulat állott be. A közoktatási tanács 
mind a kereskedelemügyi, mind a közoktatási minisztériumnak 
benyújtotta tervezetét. A kereskedelemügyi miniszter — boldogult 
Baross Gábor — a jogi tárgyak részére nagyobb óraszámot köve
telt, a közoktatási miniszter pedig a hitoktatást és szépírást köte
lező tárgyakká kívánta tenni, de egyszersmind kimondta, hogy a. 
heti óraszám osztályonként a 30-at meg nem haladhatja.

A közoktatási tanács újabb bizottságot küldött ki, kiegészítvén 
azt egyes kiváló szakférfiakkal. A kiküldött bizottság átlátván azt, 
hogy még több anyagot kevesebb órában elvégezni nem lehet két
féle kereskedelmi iskolát hozott javaslatba.

Legyenek kereskedelmi szakiskolák, melyek három évfolyam
ban a közönséges kereskedelmi szakokra is képesítenek és e mellett 
az egyéves önkénytességre jogosítanának és legyenek nagyobb ke
reskedelmi központokban oly szakiskolák, melyek a három évhez 
még egy évet csatolnak, az ifjakat különösen a szaktárgyakban job
ban kiképezik és magasabb szakképzettséget igénylő állásokra 
qualifikálnák. Ezek volnának a kereskedelmi akadémiák. Ámde 
a közoktatási tanács 1892 május hó 10-én tartott teljes ülésében a 
bizottság javaslatát elvetette és elvileg kimondotta, hogy az összes 
kereskedelmi szakiskolák három évfolyammal szerveztessenek, heti 
óraszámuk 30 legyen, és mindnyájan felső kereskedelmi iskola czí- 
mét viseljék.

A kérdés tehát az, miként fog ez az így összebonyolított prob
léma megoldatni ? Erre kiváncsiak maguk a szakiskolák is, melyek 
a reform-tervezettől várják az eddigi miseriák megszüntetését, de 
kiváncsiak maguk a szülők is, a kikre nézve a három vagy négyéves; 
tanfolyam már financziális szempontból sem közömbös.

Az útvesztőből más kibontakozás nincsen, mint a négyéves 
kereskedelmi szakiskola. A közoktatási tanács heves viták után 
kimondotta ugyan kis szótöbbséggel, hogy a három éves tanfolyam 
mellett marad, de nem hiszem, hogy találkozzék szakférfiú, a ki a 
helyesen bővített tananyagot, hozzáadván újabb tantárgyakat, há
rom évfolyamba beosztani képes volna. Nincs az a concentrikus 
módszer a világon, mely ennyi tárgyat úgy össze tudna vonni, hogy 
azt a tanuló megemészthesse. Egyedül a négyéves tanfolyam képes, 
a tanulók túlterhelésén könnyíteni, egyedül ily módon lehet a ta
nulónak kellő gyakorlati képzettséget, nyelvismeretet és a mi fő, 
kereskedelmi szellemet nyújtani. Hogy nálunk egy évvel több kell 
az ifjak kiképeztetésére mint a külföldön, nagyon természetes, ha a



hazai viszonyokat mérlegeljük. Mennyivel előbbre vannak ők nyelv- 
ismeret dolgában, hiszen, ha a németek csak az angolt tanulják, 
már két világnyelv birtokában vannak, nekünk elég bajunk, hogy 
скак a németet elsajátítassuk és ez sem sikerül. Mennyivel több 
náluk a kereskedői hajlam, a vállalkozó szellem ! Hiszen ők ama 
szellemnek jó részét már magukkal hozzák az iskolába, mire ne
künk sajátos viszonyainknál fogva az ifjúságot még nevelnünk is 
kell. Nem hivatkozhatom mértékadóbb tekintélyre, mint magára a 
fájdalom korán elhunyt volt kereskedelemügyi miniszterünkre Ba
ross Gáborra, ki éles látásával a dolgok praktikus értékét azonnal 
fölfogta. Az 1890 szeptember 13-án az összes kereskedelmi és ipar
kamrákhoz küldött körrendeletében a reformjavaslatokra vonat
kozó véleményüket kéri. Ezen rendeletében javasolja, hogy : vala
mennyi középkereskedelmi iskola négy rendes évre osztassék be, 
mely esetben az ifjúságnak jelenlegi túlterhéltetése a tanterv he
lyesebb beosztása által megszűnnék. Ennek megokolásában mondja 
boldogult Baross szóról-szóra a következőket : «Ismerem ugyan a 
nehézségeket, melyek gyakorlati kereskedelmi szempontból ezen 
pont ellen szólanak, mindazonáltal épen a kereskedelmi kiképzés 
színvonalának emelése érdekében megfontolandónak tartom ezen 
kérdést, mert kétséget nem szenved, hogy kívánatos volna, misze
rint négy évi kiképeztetésben részesült alapos ismeretekkel biró 
kereskedő nemzedék neveltessék. Tény az, hogy az ifjúság a mai 
hároméves tanrendszer mellett már túl van terhelve és ha azon
kívül még a most érvényre juttatni kívánt I. pont alatt (t. i. 
nyelvek) fölhozott belterjesebb tanításra valamint a gyakorlati ok
tatásra is fokozottabb gond fordíttatnék, úgy a túlterheltetés még 
növekedni fog, melynek megszüntetésére alig látható más mód, mint 
a négy éves tamdő.

így nyilatkozott hazánk e kimagasló alakja, kinek alkotásai 
az egész müveit világot bámulatra ragadták. Súlyt fektetett külö
nösen arra, hogy kereskedelmi iskoláink kereskedőket neveljenek és 
ne hivatalnokképző intézetek legyenek; kereskedői nemzedék kell 
nekünk, mely hivatva legyen hazánk kereskedelmét fölvirágoztatni, 
széles látókörű, alaposan képzett ifjúságot bocsássunk ki az életbe 
és nem — mint most történik — zűrzavaros ismeretekkel biró, a 
gyakorlati életben tehetetlen és képtelen egyéneket.

Ámde tagadhatatlan, hogy ez lényeges nehézségekbe ütközik. 
Kereskedelmi iskoláink legnagyobb része nem állami, jövedelmük 
legnagyobb részét a magas tandíjak teszik. Magánérdekek vannak 
tehát megtámadva, sőt igen sok iskola létalapja megingatva. Mert 
kétségtelen, hogy a tanulók száma rendkívül leapad, a sok költség, a 
nyolcz évi taníttatás a szülőket nagyon sújtja. A legnagyobb aggo
dalom az, hogy ifjúságunk tömegesen fogja a bécsi, gráczi és trieszti 
kereskedelmi iskolákat fölkeresni, a hol csak három éves tanfolyam 
van, így tehát különösen a budapesti, pozsonyi, sopronyi és fiumei
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kereskedelmi iskolák vannak fenyegetve, de bizonyos, hogy a mes
terségesen fentartott sok polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi 
iskola önként elesik, mihelyt újabb terheket rónak reájuk. Bizo
nyos, hogy valamennyi kereskedelmi iskolánk nagyobb állami se
gélyezést fog kérni.

De azt hiszem, ezen aggodalom kissé túlzott. A külföldi ke
reskedelmi akadémiákat ifjaink nem-látogathatják tömegesen, mert 
a nyelvismeret még a budapesti ifjaknál is hiányzik és a bécsi ke
reskedelmi akadémia az ilyen ifjakat úgyis csak az előkészítő osz
tályba veszi föl. Hogy azonban kereskedelmi iskoláink száma 
apadni fog,azt csak örvendetes dolognak tartom. Legyen kevesebb, 
de jól szervezett, jól fölszerelt és gazdag gyűjteményekkel ellátott, 
valóban szakférfiaktól vezetett kereskedelmi szakiskolánk. Mert 
újból helyesnek kell mondanom, az említett miniszteri körren
deletben foglalt azon javaslatot : A polgári iskolákkal kapcso
latos középkereskedelmi iskolák fokozatosan megszüntetendők és 
ezek helyett kevesebb, de önálló középkereskedelmi iskola felállí
tandó, még pedig oly városokban, hol fejlett ipar és kereskedelem 
létezik, mert a fősúly nem az iskolák számára, hanem azok minő
ségére fektetendő. Ha a közoktatási kormány azon összeget, mely- 
lyel a most czéltévesztett polgári iskolákkal kapcsolatos kereske
delmi iskolákat segélyezi, a nagyobb kereskedelmi központokban 
felállított kereskedelmi szakiskolák nagyobb mértékű támogatására 
fordítja, lesz az országnak 40 helyett 15 jól szervezett iskolája, mely 
valóban kereskedő nemzedéket fog nevelni.

De üdvös volna a négyéves tanfolyam didaktikai szempont
ból is, mert csakis így szabadulhatnának a kereskedelmi szakisko
lák azon oda nem való elemektől, melyek tisztán az egyéves ön
kéntesség kedvéért járnak ilyen szakiskolába. Megszűnnék a ke
reskedelmi iskola mindenféle kétségbeesett existencziák mentő 
horgonya lenni, hanem járna a szakiskolába az, a kit hajlama, 
kedve ezen pályára vezet.

Hogy azonban a reformmunka teljes legyen, meg kell oldani 
a felügyelet kérdését is. Nem azért, mintha a királyi tanfelügyelők, 
a kik a közoktatási kormány részéről a felügyeletet gyakorolják, 
nem teljesítenék híven kötelességeiket, hanem tisztán azért, mert 
hiányziknálukakellő gyakorlat az ilyen, hatáskörükön kívül eső isko
lák ellenőrzésére. A tanfelügyelő amúgy is túlságosan el van foglalva 
kerülete népiskoláinak ellenőrzésével, a rengeteg adminisztratív 
teendőkkel, hogy kivánhatnók tehát tőle, hogy esetleg egy kereske
delmi iskola kedvéért tanulmányozza a középiskolai rendtartást, 
hogy várhatnék tőle, hogy beletalálja magát egy a népiskolaitól 
teljesen elütő módszerbe ? Különösen újabban a tanfelügyelők ki
nevezésében az a tendenczia látszik, hogy gyakorlott tanférfiakat, 
érdemesebb és képzettebb tanítókat léptessenek elő a tanfelügyelői 
állásba. Mikép várhatnék tehát, hogy ezek az előttük teljesen ide-



gen és ismeretlen szaktanítást ellenőrizzék és methodikailag vezes
sék? Okvetetlenül szükséges, hogy aVeform életbeléptetése után fen- 
maradó kereskedelmi szakiskolák egy központi főigazgatóság alá 
helyeztessenek ép úgy, mint a gazdasági tanintézetek. Csak így 
várható egységes tanmenet, egységes eljárás az összes kereskedelmi 
iskolákban. Csak így fog megszűnni az az anarchia, mely ma a ke
reskedelmi szakoktatás terén található.

Czikkem nem volna teljes, ha legalább röviden nem foglal
koznám a szaktanár-képzés kérdésével. Nem akarok a mostan ural
kodó állapotokra reámutatni, hiszen köztudomású dolog, mikép 
támadnak nálunk országszerte szaktanárok. Elodázhatatlan tehát, 
hogy akár az egyetemen, akár a műegyetemen a kereskedelmi szak
ismeretek részére tanszék állítassék, de ép oly föltétien kelléknek 
tartom, hogy csakis középiskolát végzett, egyetemi képzettséggel 
biró egyén nyerhessen a szaktantárgyakra qualifikacziót. A keres
kedelmi szakiskola rendkívül fontos hivatása követeli, hogy általános 
műveltséggel bíró tanárok vezessék és legalább oly képzettségük 
legyen, mint a középiskolák tanárainak.

Ha tehát a kereskedelmi szakoktatás jövőjét biztosítani kíván
juk, szüntessük meg a fölösleges, nem kereskedelmi központokon 
alakult kapcsolatos kereskedelmi iskolákat, tartsunk fenn az ország
ban 10— 15 jól szervezett és berendezett kereskedelmi szakiskolát, 

-az állam nagyobb támogatásával tegyük azokat négyéves tanfo- 
lyamualcká, töröljük el a nagyhangzásu akadémiai czimet és legyen 
mindannyi kereskedelmi szakiskola, helyezzük őket egy központi 
kereskedelmi főigazgató ellenőrzése és vezetése alá, végül pedig 
gondoskodjunk szaktanárok képzéséről.

Ha azonban a fent említett nehézségeket legyőzni, az aggá
lyokat eloszlatni nem lehetne, szóval, ha a négyéves tanfolyam a 
fenti alakban keresztül vihető nem volna, még mindig helyesebb 
volna visszatérni a pozsonyi kereskedelmi akadémia azon tervére, 
hogy a kereskedelmi szakiskolába a közép vagy polgári iskola harma
dik évfolyamából vétessenek föl a tanulók. Ha a kereskedelmi iskola 
az első évet előkészítőnek tekintené és ezen évben különösen a 
nyelvekből, algebrából, számtanból a kellő alapot megadná, még 
így is segítve volna a túlterhelés baján, még így is jobban meg
oszolna a teher s a tantárgyak arányosabban volnának beoszthatok.

A mi pedig az egyéves önkéntességi jogot illeti, azt hiszem, 
nem volna oly nehéz a hadügyminisztériumnál az ide vonatkozó 
rendelet megváltoztatását kieszközölni és a kereskedelmi iskolai 
zár-érettségi bizonyítvány is elegendő volna az önkéntességi jog 
elnyerésére tekintet nélkül arra, vájjon a harmadik vagy negyedik 
osztályból lépett-e be valaki a kereskedelmi szakiskolába.

De bármint határozzon is majd a közoktatási tanács, épen 
szakoktatásunk, kereskedelmünk jövője érdekében kívánatos volna,
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hogy a több mint két év óta húzódó ügy végre dűlőre jusson és- 
szűnjék meg ama bizonytalan állapot, mely alatt maga a szakok
tatás szenved legtöbbet.* Szántó Sámuel...

ÉSZREVÉTELEK
Dr. Szántó Sámuelnek a «Kereskedelmi szakiskolák reformja» czímű

értekezésére.**

Az imént előadottak szerint az első és legélesebb ellentét a kétféle 
kereskedelmi szakiskolák között mutatkozik, melyet az egész váratlanul 
megjelent szerintem 1885-ki, értekező szerint 1884-ki új szabályrendelet 
okozott, mert — az értekezés szerint, — a hazánkban életrevalóknak 
nem bizonyult polgári iskolák ügyével, sőtja polgári iskolákkal közvetlen 
kapcsolatba hozta a kereskedelmi iskolákat az önálló kereskedelmi isko
láktól eltérő tárgybeosztással és óraszámmal.

E bevezetésből már világos, hogy nagyon bántja a polgári isko
lákkal kapcsolatos közép kereskedelmi iskola ; megjegyzem, hogy én sem 
voltam kezdettől fogva oly kapcsolatnak barátja, a milyen kapcsolatot a 
fennebb említett szabályrendelet inaugurált, mert az a polgári iskola
5. és 6. osztályának fennállását lehetetlenné tette, a vele kapcsolt keres
kedelmi szakiskolát pedig feladatának megfejtésében gátolta ; azért kez
dettől fogva arra törekedtem, hogy míg egyfelől a polgári iskola eredeti 
feladatát szem elől nem tévesztettem, másfelől a kereskedelmi iskolát 
oly magaslatra emelhessem, a mily magaslaton álltak akkor és állnak 
jelenleg a polgári iskolákkal nem kapcsolt kereskedelmi akadémiák 
és az úgynevezett önálló közép kereskedelmi iskolák ; e végből már az 
1884/5. tanévben, a mely a vezetésem alatt levő kereskedelmi iskola első 
éve, az általános tanóra-terv hiányáról gondoskodtam, azt az önálló ke
reskedelmi iskolák tanóra-tervénél is jobbá igyekeztem tenni ; ebbeli 
intézkedéseimet felsőbb helyen jóvá is hagyták ; a fő- és székváros e 
módosított és felsőbb helyen is jóvá hagyott tanóra-terveket egyöntetű
ség végett összes kereskedelmi iskolákban életbeléptette. A mi a részletes 
tantervet illeti, az meg kezdettől fogva az volt és a rendelet értelmében 
más nem is lehetett, mint a milyen a kereskedelmi akadémiák és az 
önálló közép kereskedelmi iskoláké. Tudtommal ilynemű eljárásra jogo-

* Kimerítőbben és részletesebben az Egyetemes Közoktatási Szemle 
1892. évf. 9, 10 és 12. számában.

** Felolvasta a szerző Szántó Sámuel értekezésének felolvasása után a 
M. Taedagögiai Társaságnak f. é. november hó 19-én tartott rendes havi 
ülésén.
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aítva voltak a többi polgári iskolával kapcsolatos közép kereskedelmi 
iskolák is ; bizonyosan megtettek mindent intézetük érdekében a minek 
szükségességét felismerték.

Mindebből világos, hogy értekezővei abban egyetértek, hogy az 
összes kereskedelmi iskolákban egyöntetűség és a közös czél elérése 
végett a lehetőleg egyenlő tárgybeosztás és óraszám legyen ; nem értek 
azonban egyet, hogy az 1872-ki szervezeti szabályzat mellett keletkezett 
8—10 szakiskolával, melyek minden mesterséges élesztgetés nélkül a 
maguk emberségéből fejlődtek és izmosodtak, beérhettük volna.

Figyelemmel kisórtem a kereskedelmi iskolák ügyét a múltban is, 
figyelemmel kisértem a jelenben ; is és mit tapasztaltam ?

A múltban a kereskedelmi akadémiák és közép kereskedelmi isko
lák a tárgybeosztásban és óraszámban különböztek ; az utóbbiak fejlő
désüknek akadályául tekintették az akadémia czím hiányát, illetőleg a 
hiányzó közös elnevezést; valamennyien hosszú annonce-okban foglalt 
kiváló tulajdonságaik emlegetésével igyekeztek egymásra ráliczitálni és 
a nagy közönséget maguknak meghódítani. S mindez miért volt, azért, 
hogy a tanárokat úgy, a hogy fizethessék, a tanintézetet félig-meddig fel
szereljék.

Hogy a tanítás sem folyt mindenütt egészen rendben, azt leg
jobban bizonyítják az 1885. évi 29,801. sz. miniszteri rendelettel kibo
csátott «Kereskedelmi Iskolák Szervezeté »-ben a «Tudnivalók»; a me
lyek között e szavak olvashatók: «Végül általánosan utasíttatnak a 
kereskedelmi iskolák tanitói, illetve tanárai, hogy tanításuk módsze
rében szorítkozzanak minden tantárgynak csupán lényeges tételei megta
nítására, mindenekfelett óvakodjanak a tárgyak egyetemi (tudományos) 
módon való kiszélesítésétől és az áradozó terjedelmességtől.»

Mindezekből következik, hogy nagyon is szükséges volt az annonce- 
okkal élesztgetett, a maguk emberségéből széthúzó és beteges ambitiójú 
kereskedelmi szakiskolák érdekében az 1884-ki, illetőleg az 1885-ki keres
kedelmi iskolai szervezet, mely az annonce-ok helyett a polgári iskolákra 
utalja első sorban a kereskedelmi iskolákat, a szaktanítást végczéljában 
azonosítja és a beteges ambitiónak szárnyát szegi, a polgári iskolák ne
mes munkáját értékesíti, azokat feladatuk megfejtéséhez közelebb hozza ; 
csak az a kár, hogy a benne foglalt tanterv hiányos, a czim, felügyelet 
és a tanárképzés teljesen megoldva benne nincs ; e bajokon azonban — 
a mint tudjuk — legközelebb már segítve lesz.

A jelenlegi kereskedelmi iskolai szervezetnek — szerény nézetem 
szerint a legnagyobb hibája, hogy nem egészen, hanem csak részben 
van a polgári iskolákra tekintettel, holott teljesen a polgári iskolákon 
kellene felépülnie.

Mert én azt hiszem, arról erősen meg vagyok győződve, hogy
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addig míg a kereskedelmi iskolát 4 évfolyamú előkészítő iskolával össze 
nem kapcsoljuk, a kereskedelmi iskola magasabb feladatát sem három, 
sem négy év alatt kellően megoldani nem képes.

Ugyanis tagadhatatlan, hogy ma a kereskedelmi iskolában oly 
ismeretek tanításával is töltjük az időt, a melyeket már előbb egy más 
iskolában kellene a tanulóknak tervszerűen elsajátítani; talán nincs tan
tárgy, kivéve a kereskedelmi jogot, nemzetgazdaság- és pénzügytant a 
melyből az elemeket egy megelőző, előkészítő iskolában már a kisebb 
tanulóknak is elő lehetne adni és ez az iskola — nézetem szerint — csak 
a polgári iskola lehet, hol, az 1868-ki 38. törvcz. 74. §. szerint, a szám
vetést kiterjesztve a politikai számvetésig, természetrajzot, természet- 
tant és vegytant, tekintettel az iparra, kereskedésre és gazdaságra, a 
köz-, magán- és váltójog alapvonalait, a könyvvitelt kell számítani.

A gymnasium és reáliskola első osztályai a szakiskoláknak elő
készítő osztályaivá feladatuknál fogva nem lehetnek.

E véleményen volt az 1879. évben tartott közoktatási enquêten 
Csengery Antal, midőn azt mondja : «Ezen intézetek (gymnasium, reál
iskola, alsóbb osztályai teljes összhangzó, általános műveltséget nem 
nyújtanak, tudományos pályára nem menő középosztályunk számára, se 
külön szakiskolákra előkészítő intézetek feladatának sem felelhetnek 
meg, rendeltetésük lévén kizárólag azt készíteni elő, a mi saját felsőbb 
osztályaikban találja betetőzését.»

Később pedig ezt mondja: «Az új középiskola — így nevezi Csen
gery a polgári iskolát — négy osztálya már azoknak elegendő általános 
ismereteket nyújt, a kik akár gyakorlati életpálya tanulására, akár közép 
szakoktatásra kivannak menni.»

Majd ezután beszéde vége felé ezt mondja : «Szükséges evégett 
mindenek előtt határozottan kijelölni a polgári iskolák, mint előkészítő 
intézetek kapcsolatát más tanintézetekkel, mint például a præparandià- 
val s a közép gazdasági, kereskedelmi, iparos szakiskolákkal.»

A polgári iskoláknak a szakoktatáshoz való viszonyát általában 
pedig így állapítja meg: «Ez a viszony nem lehet egyéb, mint alapvetés, 
mint előkészítő oktatás.» «A szakoktatás minden irányban szükséges, de 
minden ország tapasztalása mutatja, hogy csak úgy lehet sikeres, ha 
elegendő általános ismeretre támaszkodik. A szakoktatás csak az álta
lános ismeretek külön irányokban alkalmazása. S a munkás növelését az 
ember kiképzésének kell megelőzni, különben csak gépeket nevelünk.» 
Majd tovább így folytatja beszédét : « A szakoktatást tehát alsóbb és kö
zépfokon szintúgy a népoktatási tanintézetek fölé kell állítani, mint a 
hogy a tudós középiskolák fölé van állítva a felsőbb szakoktatás. »

Mindezek alapján értekező ellenében a polgári iskolákkal kapcso
latos közép kereskedelmi iskolákat nemcsak, hogy be nem szüntetném,..
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hanem ha tőlem függne, a kereskedelmi szakoktatós sikere érdekében a 
jelenlegi magukban álló kereskedelmi akadémiákat és középkereskedelmi 
iskolákat is a polgári iskola 4 osztályával hoznám kapcsolatba, mert 
valamely szakiskola csak úgy teremhet érett és hasznos gyümölcsöket, 
ha gyökereivel magába az életnedvet nem idegen és laza, hanem termé
szetének megfelelelő termékeny talajból szívhatja.

A mi értekező ama panaszát illeti, hogy a polgári iskolákkal való 
kapcsolás folytán hazánkban a kereskedelmi iskolák száma rohamosan 
emelkedik, mindenesetre ijesztő azokra a kereskedelmi iskolákra nézve, 
a melyeket a magánvállalkozás, nem az állam, nem a község teremtett ; 
azt azonban nem értem, hogy a kapcsolatos közép kereskedelmi iskolák 
miért akaszthatják az önálló kereskedelmi iskolákat fejlődésökben ; csak 
talán anyagi fejlődésök megakadályozását kell értenünk, a mely lehet még 
megszűnésüket is maga után vonja, mi ha bekövetkezik, értekező szerint, 

azt hiszem, — helyes is volna, mert a középkereskedelmi iskolák száma, 
ha nem rohamosan is, de lassankint apadna.

En a kereskedelmi szakiskolák számától nem félek, nem különö
sen a gőz és elektromosság századában, a midőn a közlekedési eszközök 
tökéletessége oly közel hozta egymáshoz az embereket, hogy ha a gazda 
a föld termékeivel, az iparos iparczikkeivel csak úgy biztosíthat magá
nak kellő hasznot, ha azokat nem a kereskedővel értékesíti, hanem ke
reskedelmi ismeretekkel fölfegyverkezve közvetlen maga adja el ; miből 
következik, hogy az alapos kereskedelmi szakismeretekre nemcsak a 
kereskedelmi szakpályákon és azokkal összefüggő tisztviselői állásokban 
levőknek, hanem jelenben már az intesivebben munkálkodó mezőgazdá
nak és iparosnak is igen nagy, mondhatnám nélkülözhetlen szüksége van.

Legyünk tehát értekező szerint igazságosak és mondjuk ki, hogy 
( minden hazánk viszonyait jól ismerő intelligens ember elismeri, hogy a 
jelenleg létező iskolákra nekünk nagyon is szükségünk van.

Ha a kereskedelmi iskola növendékeit csak hivatalnoki pályára 
neveli, az elhibázott nevelés és ha ilyen hiba létezik, abban azt hiszem úgy 
a kapcsolatos, mint az önálló kereskedelmi iskolák részesek ; közös lévén 
a baj, mindkét fajta iskola arra törekedjék, hogy növendékeit helyes 
irányba terelje.

No de engemet az sohasem aggasztott, hogy tanítványaim az élet
ben milyen életpályára lépnek, mert e miatt nem láttam még aggódni 
semmiféle közép-, szak- vagy felsőbb iskolát, és tudtam, hogy tanítvá
nyaim oly szellemi fegyverekkel vannak felruházva, a melyekkel a létért 
való küzdelemben, ha nem is mindig győznek, de helyükön vitézül meg
állnak ; meg aztán régi közmondás : «Mundus se expediet», «a világ segít 
önmagán».

Abban sem értek egyet értekezővei, hogy a kereskedelmi iskolák
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— értem egyenlő szervezet mellett — ne legyenek egyrangúak, ha mind
járt hazánk legkisebb városában is hozta létre azt a szükséglet.

Ha pedig valamely iskola valahol nem szükséges, azt nem mi va
gyunk hivatva megbírálni, hanem a tanügyi kormány, a mely minden
esetre tudja és képes is megakadályozni oly intézménynek létesítését, a 
melynek a szükségessége körülményekkel beigazolva nincs és az állam 
vagy község pénztárát minden ok nélkül terhelné.

Mindezek után vissza kell utasítanom értekezó'nek azt az állítását, 
hogy nálunk a nagyszámú kereskedelmi szakiskolát azért hozták létre, 
hogy a rosszul szervezett, mostani alakjukban életrevlónak nem bizo
nyult polgári iskolák tovább vegetálását lehetővé tegyék ; visszautasítom 
azért is, mert hazánk tudományos, jeles közép- és felsőiskolai tanárai, ve- 
zérférfiai a közel múltban a középiskolák egyesítése, illetőleg az egységes 
középiskola létesítése ügyében tanácskozván, majdnem egyhangúlag a 
polgári iskola fentartásának jogosultságát, sőt szükségességét hangoz
tatták.

Elismerem, hogy a polgári iskolák szervezetében hibák vannak, 
de melyik iskola az, a melynek szervezete bennünket kielégít ? A meg
levőt fejleszszük, tökéletesítsük ; ily fejlesztés az is, ha polgári iskolák 
fölé ott, a hol szükséges és anyagilag lehetséges, szakiskolát emelünk.

Azt az állítást sem fogadhatom el, hogy mi, polgári iskolai tanárok 
nem tudunk megállapodásra jutni a polgári iskola czólja és jövője iránt ; 
hisz az nem lehet, mert a polgári iskola czéljait maga a törvény már 
előre meghatározta és az a tábor a polgári iskolai tanárok között tud
tommal nem létezik, a mely a polgári iskolákat az elemi oktatás körében 
akarja megtartani. Ilyen tábor csak az elemi népiskolai tanitók között 
lehet jámbor óhajtással vagy a közép kereskedelmi tanárok között gya
nús szándékkal.

A czím kérdésben, sőt az akadémia czímből eredő kóros állapotok 
létezésében értekezővei egyetértek, felső kereskedelmi iskola czímet 
azonban az alsófokú kereskedelmi iskola czimével szemben jogosultabb
nak tartom a kereskedelmi szakiskola czimnél, minél még egyszerűbb 
lenne a kereskedelmi iskoláimért az iskola szakszerűsége már jelzőjéből 
folyik.

A mi azt a kérdést illeti, hogy a felső kereskedelmi iskola 3 vagy 
4 éves tanfolyamú legyen-e ; erre a kérdésre már psedagogiai, didacticai 
és practicus szempontokból nézetemet úgy az «Országos Közoktatási 
Tanács» előtt, mint iskolánk idei értesítőjében bőven kiféjtettem.

Engedjék meg tehát, hogy ez alkalommal csak arra az akadályokra 
mutassak vissza, a melyeket elég bőven tárt elénk ma Szántó Sámuel úr 
értekezése, melyből a négyéves tanfolyam ellen csak azt az indítványát 
hozom fel, hogy a középkereskedelmi iskolai szaktanítás sikere, mond



ÉSZREVÉTELEK. G17

juk nagyobb sikere érdekében az előképzettséget azzal akarja emelni, 
hogy a közép kereskedelmi iskola I-ső osztályába jövőben nem a gymna
sium-, reál- és polgári iskola 4 osztályát végzett tanulókat akarja fel
venni, hanem beéri a 3 osztályt végzettekkel is a végből, hogy egy évig 
előkészíthesse a középkereskedelmi szakiskola növendékeit a szakok
tatásra ; azt kérdem ezután, vájjon üdvösebb nem czélravezetőbb-e az 
én indítványom, mely szerint a kereskedelmi iskolával kapcsolt 4 oszt. 
polgári iskolában a középiskola 4 éven át sokkal alaposabban és terv
szerűbben készítheti elő növendékeit a szakoktatásra.

Ily módon el lesz kerülve az a baj is, melyet szerző említ, hogy 
jelenben közép kereskedelmi iskoláink különböző képességű ifjakat vesz
nek fel, a kiknek tudása nagyon csekély és megbízhatatlan alapot nyújt 
a szaktanár részére. A polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi iskola 
felsőbb osztályaiban nem kell majd a középiskola alsó osztályaiban fel
dolgozott tananyagot újra előadni.

A túlterhelésre nézve az a véleményem, hogy az csak ott létezik, a 
hol a szaktanárnak tudománya előadására hetenkint nagy óraszámot en
gedünk, a hol a szaktanárok egymás tanítására nem ügyelve, külön álló- 
lag és nem összhangzólag működnek, a hol az otthon az iskolával nem 
jár karöltve és egyetértőleg.

Az 1885-ki szervezet hiányairól nem szólok ; ez ügyben a kimerítő 
tárgyalások meg voltak s remélem azok a kereskedelmi iskolákat oly szer
vezettel fogják ellátni, a mely úgy a szakembert, mint a laikust egyaránt 
ki fogják elégíteni. A tárgyalások genesisét és historicumát már Szántó 
úr is elmondta. Csak azt a véleményemet bátorkodom kimondani, hogy 
kétféle kereskedelmi szakiskola létesítése úgy a polgári, mint a kereske
delmi szakiskolákra nézve feladatuk megfejtésében retrograd lépés lenne ; 
a polgári iskola sokat veszítene értékéből, a kereskedelmi szakoktatás 
pedig intensitásban nem nyerne.

A tanárképzésre és tanári qualificatióra nézve értekezővei egyet
értek, sőt ebben látom közép kereskedelmi iskoláinkban létező bajok 
orvoslásának egyik főeszközét, mert a milyen a tanitó, olyan az iskola.

A felügyeletre nézve azonban értekezővei nem értek egyet, mert 
pædagogiai és didacticai általános szempontokból a kir. tanfelügyelő 
felügyelete a szakiskolákra nagyon elég, főleg, ha a tanfelügyelők quali- 
ficatiójára a tanfelügyelők kinevezésénél kellő tekintet van, szakszerűség 
szempontjából pedig nem elégséges egy szakember, mert egy ember 
végre is egy szakmában lehet igazán szakember ; szükségünk van tehát 
iskolalátogatók alakjában a szakiskoláknál több szakfelügyelőre.

A kir. tanfelügyelő — nézetem szerint — azért is hivatott fel
ügyelője a szakiskoláknak, mert azok rendszerint népoktatási intézetek- 
kapcsolódnak vagy azokhoz kell kapcsolódniok.
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Az iskolák egységét megadja az egységes szervezet és ezt kiegészítő: 
egységes tantervek és utasítások.

Végül a kereskedelmi akadémiákat és önálló közép kereskedelmi 
iskolákat egy fa ágaihoz hasonlítom, a mely fa gyökerei sovány talajban 
vannak ; lehet, hogy egyes ágai megizmosodnak és gyümölcsöt is hoz
nak, de legtöbb ága elcsenevészés és rossz gyümölcsöt vagy csak leve
leket terem ; ha e fa gyökereinek kövér, illetőleg természetének meg
felelő jó talajt adunk, az összes ágak meg fognak izmosodni és jó gyü
mölcsöt teremni. L engyel Sándor..

A KÉPZÖ-INTÉZETI TANÁROK KÉPZÉSÉRŐL.*

A)  B e v e z e té s .

1. Közoktatásunk organismusának legelhagyatottabb, legbetegebb 
tagja a tanítóképzés általában, beleértve a tanárképzést is.

2. Érzik ezt azok, a kiket hivatásuk az isk. élethez köt, kivétel nél
kül. Nem is a véletlen dolga, hanem szükséges, hogy a középisk. tanár
egylet, a tanitóképző int. tanárok egyesülete s a pæd. társaság csaknem 
egy időben foglalkoztak a kérdéssel. Vajha meghallgatnák szavukat, 
megértenék sürgetésüket ott, a hol a döntés van.

3. Közoktatási reformokról van szó s csak erre nem gondolnak, erre 
nem vetnek ügyet. Holott minden reformnak — bármely iskola-nem
ben — ez a sarkköve, ez a kútforrása. E nélkül minden reformtörekvés 
hiába való ; ennek megoldása után sok mai törekvés felesleges, sok más 
csak ezzel együtt lehet foganatos.

B)  T ag la lá s .

1. Ott veszem fel a fonalat, a hol Dezső a májusi gyűlésen letette. 
Mellőzöm tehát azt, a mit ő kimen'tőleg tárgyalt, a kérdés historikumát.. 
Az egymással szemben álló szempontokat, javaslatokat veszem csupán 
taglalás alá s itt nem kerülhetem ki, hogy egyet-mást ne ismételjek.

2. Két vélemény áll egymással szemben : a) a Paedagogium ta
nári testületéc (1889—1890. memorandum) és b) Dezső Lajosé (M. Pæd. 
1892. jul. f.). Az első a képezdei tanárok képzését a pædagogiummal ; a 
második az egyetemmel kötné össze. De hogyan ?

3. A P a ed a g o g iu m  á llá sp o n tjá n a k  r é s z le t e z é s e .  Törekvésük, 
hogy lajtorját állítsanak — egészen a tudós főiskola magasságáig. A laj

* A M. Pæd. Társ. f. é. nov. hó 19-iki rendes havi ülésén tartott elő
adás vázlata.
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torjafokok : elemi képezde, polgári képezde, kép. tanárok képezdéje. Tö
rékeny lajtorja. Hibája a rendszernek, hogy a fokok nem függenek össze 
szervesen ; a magasabbnak az alatta levő nem természetes alapja, előfel
tétele. Ettől eltekintve, a kép. tanárok kurzusának szervezete is hibás. 
Az még helyes, hogy külön választják az elméleti, tudományos képzést 
a gyakorlatitól : de az már nagy hiba, hogy tovább képzésük, kézzel fog- 
liatólag, csupán a gyakorlat terén marad. Mert tudományos képzés dol
gában ennyi: «a tanári kar által vezetett és ellenőrzött önképzés», vajmi 
kevés még akkor is, ha azt az önképzést máskép szervezhették volna, mint 
a hogy a memorandum teszi в a gyakorlatban történik. Maguk is érzik a 
hiányt s az a mentségük, hogy a polg. képezdében a legfontosabb részét 
már elvégezték a feladatnak s csupán kiegészítésre van szükség. Onámí- 
tás. A polg. képezde sem teljesítheti a kép. tanárok képzésének feladatát 
s még ha egyben-másban teljesíthetné is, a tetejébe nyomott kurzus a 
maga önképzésével sem pótolhatja a hiányokat — egy, esetleg két év 
alatt. — A gyakorlati képzés megadására azonban, helyes gondoskodás 
mellett — készséggel elismerem — a Pædagogium alkalmas ; sőt többet 
mondok, annyira alkalmas, hogy keresve sem találhatnánk megfelelőbb 
módot a feladat megoldására. A Pædagogium álláspontját — nem az 
mtentiókat, hanem a tényeket tekintve — így jellemezhetném : a tudo
mányos képzés luittérbe szorításával a gyakorlati képzés praedomi- 
nálása.

4: D ezső  L ajos á llá sp o n tjá n a k  r é s z le te z é s e . A kép. tanárok tudo
mányos kvalifikáltságának elégtelenségéből és sokaságából, a gyakorlati 
alkalmazás módjainak ingadozásából indul ki s kettőt sürget : a szín
vonal emelését ás egységet a képzésben. Ezt még a Pædagogium is ki- 
vánja ; de a mértékben már eltérnek. Dezső a tudományos képzés meg
adására csak az egyetemet tartja hivatottnak s nemcsak a memoran
dummal, hanem magával a Pædagogiummal szemben is ellentétes, kizáró 
állást foglalt el. S mert az egyetemet jelöli meg, a hol a középisk. taná
rok képzése történik : hamis analógia alapján össze foglalja s a kétrend
beli képzést tudományos tekintetben azonosítja. A színvonal ellen nem 
lehet kifogás, de a hivatásszerűség szempontjából igen. A jelöltet idegen 
körbe helyezi. S mert idegen körbe kerül : a gyakorlati képzést nem ad
hatja, kaphatja meg kellő módon és mértékben. A tanárképző-intézet 
gyakorló iskolája kibővítendő elemi népiskolával ! Ez az egész. Felejti, 
hogy a képezdei tanárnak tulajdonképeni gyakorló iskolája a képezde a 
maga teljes szervezetében. Dezső álláspontját így jellemezhetném : az 
elméleti, tudományos képzés előtérbe állítása a gyakorlati kiképzés 
elhanyagoláséival.

5. A k é t  á llá s p o n t  m é r le g e lé s e . Mindegyik külön választja az 
elméleti és gyakorlati képzést s helyesen teszik, mert áll, hogy «qui bene
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distinguit, bene doeet». Csakhogy ők nem distinguálnak jól — egyéni 
elfogultságból vagy testületi érdekből, vagy egyéb oknál fogva. A mérleg 
egyik serpenyőjébe teszik a gyakorlati, a másikba az elméleti képzést, de 
mérés közben a pædagogiumiak a gyakorlati képzés serpenyőjét, Dezső a 
másikat nyomintja meg ujjával s hivatkozik rá, hogy ennek vagy annak 
a súlya nagyobb ! Holott a kettőnek egyensúlyban kell lennie, hogy a 
mérleg nyelve égnek állva az igazságra mutathasson. A képezdei tanár
képzésnek önállónak kell lennie, hogy a maga czclját szolgálhassa sike
resen. Senki kedvéért semmi más képzéssel nem azonosítható, más kép
zés rendszerébe bele nem foglalható, vagy ilyennek alá nem rendelhető. 
Az elméleti tudós képzést adja meg az egyetem, helyes ; de ez megtörtén
hetik más dispositiók szerint is, mint a középisk. tanárképzéssel azono
sítva. A gyakorlati képzést adja meg a Pædagogium, de ezzel nem jár 
együtt, hogy a kép. tanárképzés azért szerves összefüggésbe hozassák a 
polg. isk. tanárokéval s a pædagogium egész rendszerével. íme a túlzás 
és a tévedés egyik s másik oldalon. A Pædagogiumban az elméleti kép
zés elégtelen, Dezső javaslatában a gyakorlati. Az messze esik a tudom, 
követelményektől ; ez a gyakorlati követelményektől. Látni való : mind
egyik mond valami igazat ; az egész igazságot csak a kettő együtt fog
lalja magában. A két álláspont egy magasabb szempontból tekintve 
nem is oly ellentétes, mint a hogy a látszat mutatja ; inkább kiegészítik 
egymást. De hogyan ?

6. Az én  á llá sp o n to m . Áttanulmányozva a dolgot, a következő kér
déseket állítottam magam elé :

aj Yan-e szükség arra, hogy tanitóképezdei tanárok képzése végett 
külön intézkedések történjenek ? Igen, vagy nem ?

b)  Ha igen, milyen irányban történjék ez a képzés ; elméleti vagy 
gyakorlati irányban ; avagy mind a kettőben ?

c)  Ha mind a két irányban egyaránt, hogyan valósíttassék az 
meg : önálló intézet szerveztessék-e erre a czélra ; vagy meglevő intéze- 
zeteink valamelyikéhez köttessék-e az ?

d) Ha önálló intézet szervezése, kivánatossága mellett is viszo
nyaink közt lehetetlennek mutatkozik : melyik intézetünkhöz kapcsol
tassák, az egyetemhez-e vagy a Pædagogiumhoz, vagy mind a ket
tőhöz ?

e)  Ha mind a kettőhöz, hogyan osztozzanak rajta? Nem a leg- 
czélszerűbb-e, hogy az egyetem az elméleti (pæd. és tudom.), a Pæda
gogium a gyakorlati képzést adja meg ?

f  ) Milyen alapra fektettessék a képzés : az érettségi bizonyítványra-e 
vagy az elemi isk. tanítói oklevélre ?

g)  Ha alternative mind a kettőre, mennyi ideig tartson a képzés 
s a jelölt hova tartozzék az idő alatt ? hogyan történjék képesítése ?
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h)  Elég-e 4 év, szükséges-e 5 év ? Nem czélszerű-c a gyakorlati kép
zés szempontjából, hogy a jelölt ne a középisk. tanárképzőnek, hanem a 
Pædagogiumnak legyen stipendiumos növendéke s hogy a képesítő vizs
gálatot sem az egyik, sem a másik testület, hanem egy külön e czélra 
szervezett bizottság előtt tegye le ?

i)  A vizsgálat letevése után nem kivánatos-e, hogy a jelölt leg
alább egy évet külföldi tanulmányokra fordítson ; továbbá, hogy alkal
mazása után is minél szorosabb viszonyban maradjon az elemi iskolával 
s e végből rendszeresen megállapított iskolalátogatásokat végezzen ?

j )  A képezdei tanári állás foka, tekintélye, nem követeli-e meg 
az emelést ?

A kérdések feltevésében jó részt már benne foglaltatik a rájuk 
adandó felelet is, melyet javaslat alakjában az ülés elé terjesztek döntés 
végett.

1. A tanítóképző intézeti tanárok képzésének javítása, organikus 
intézkedések alapján közoktatásunknak sürgős követelménye.

2. E képzés egyaránt terjedjen ki mind a gyakorlati, mind az 
elméleti tudományos követelményekre.

3. E képzés megvalósítása végett kívánatosnak mutatkoznék ugyan 
egy, kizárólag ennek a czélnak szolgálatában álló intézet felállítása ; de 
mivel e kivánalom teljesülése elé hazai körülményeink legyőzhetetlen 
akadályokat vetnek, megengedhető, mert czélra vezet, az a mód is, hogy 
a képezdei tanárok kiképzése, meglevő intézeteink egyikével vagy mási
kával kapcsolatban történjék.

4. Meglevő intézeteink úgy használandók fel a képezdei tanárok 
képzésére, hogy az elméleti, tudományos képzést az egyetem adja meg ; 
a gyakorlati képzésről pedig a budai állami tanítóképző intézet gondos
kodjék.

5. A képezdei tanárok képzése az érettségi bizonyítvány vagy az 
el. isk. tanítói oklevél alapján indul meg (az utóbbi, kellő megválogatás 
mellett kívánatosabb).

6. Ot évig tart határozottan megállapított tanterv alapján, a mely 
tudományos tekintetben a középisk. tanárképzésével nem azonos, gyakor
lati tekintetben pedig úgy állítandó össze, hogy a budai Pædagogium 
összes intézeteiben és ezek működésében alkalmat adjon tapasztalatok 
gyűjtésére s hogy e tapasztalatok gyűjtése didaktikai és methodikai tanul
mányokkal legyen összekötve.

7. A jelölt a képzés ideje alatt a budai Pædagogium stipendiumos 
növendéke.

8. A képesítő vizsgálat megtartása külön e czélra szervezett bizott
ság előtt történik.

9. Kívánatosnak, sőt szükségesnek mutatkozik, hogy a sikeres
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vizsgálat után a jelölt külföldi tanulmányútra küldessék, s alkalmazása 
után rendszeres iskolalátogatást végezzen.

10. A képezdei tanárok anyagi javadalmazása emelendő.
Sebestyén G yula.

NÉPOKTATÁSUNK A YEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK
KORÁBAN.

VI.

Mily napokon tartottak az iskolák szüneteket ? bizonyosan nem 
tudjuk megállapítani. De valószínű, hogy heti szüneteket ők is tartottak 
mint a hogy ma szokásban van. Legnagyobb valószinűséggel a vasárnap 
és csütörtök voltak szünetnapjaik, mert akkor járhattak a szászföldön a 
tanítók járandóságaikat beszedni. Ilyenkor a tanulók majdnem ugyan
azon szórakozási eszközökkel éltek, mint a mai kor gyermekei. Különö
sen kedvelték a labdajátékot.* Aeneas Sylvius a búgó csigával s egyéb
bel való játszást is megengedi, mert — úgymond — a munkát a pihenés
nek és szórakozásnak kell felváltania, nehogy lelki erőink ellankadjanak. 
A lovagjátékok s egyéb athlétai gyakorlatok nagy divatban voltak ugyan 
az előkelők s fejedelmek udvarában, de az iskolák mellett úgynevezett 
tomagyakorlatokat nem tartottak, mint most. Otthon a családban mind- 
azáltal a nyilazás, parittyázás, futás, ugrás a gyermekek kedvelt szórako
zásai voltak.

Befejezésül a XIV. és XV. század népiskoláinak tantermei- és tan
eszközeiről is meg kell emlékeznünk.

Az iskola rendesen egy kisebb-nagyobb szobából állott ; s miként 
az akkori képek mutatják, felszerelése igen egyszerű volt : egy asztal és 
szék a tanító számára, egy nagyobb fekete tábla, egy kisebb fekete tábla, 
néhol csak egy, melyre az abc betűi voltak felírva ; azután zsámoly ma
gasságú, támlány és Íróasztal nélküli egyszerű padok vagy zsámolyok, 
végül a hatalom és tekintély jele — a vessző. —• A rövidebb-hosszabb 
padok vagy zsámolyok a falak mentében voltak elhelyezve, néhol két 
vagy három sorban olyképen, mint most jobbára az óvó intézetekben 
látjuk, vagyis hogy a szoba közepe üresen maradt. Talán azért volt az 
így, hogy a tanító mindegyik gyermekhez hozzáférhessen és mégis cso
portok szerint jobban elkülöníthesse őket.

A gyermekek térdökre helyezték a viaszos táblát és azon írtak, 
számoltak. Egyébként a XIV. században már a rongypapír kezdett meg-

* Mátyáskori Dipl. Emi. III. 446. 1.



honosulni s a XY. századtól fogva lúd-tollal papirosra írtak. Egy-egy 
írott könyve csak a tanítónak volt az iskolában, a melyből tollba mon
dott a nagyobbaknak, vagy talán némelykor sorba kezükbe adta olvasni.

N É P O K T A T Á S U N K  A V E G Y E S -H A Z B E L I K IR Á L Y O K  K O RÁ BA N . C)23

Néhol bibliai képekkel is rendelkezett a tanító, a melyeket vallás- és 
erkölcstani előadásainál szemléltetési eszközül használt.

Hogy tankönyveket a XY. század végén már használtak kitűnik 
Bakocs Tamás egri püspöknek 1495. évi számadásainak e tételéből; 
«Magistro puerorum, qui pro libris puerorum Cassoviam ivit» — útikölt-



624 G Y U L Á T  B É L A .

Bégül fizetett 50 dénárt. Bakocs ugyanis Egerben taníttatta unoka- 
öcscseit. Tanítójuk kétségkívül a tankönyveket szerezte be Kassán, a hol 
e szerint könyvárusok voltak s tankönyvekből készletet tartottak.1 
Egyébként az egyház a tankönyvekre is mindig gondot fordított s 
azokat időnkint kijavíttatta ; ezt olvastuk már Herard, toursi érseknek 
858-ban kelt rendeletében.2 Hogy mindazáltal nem minden iskola és 
minden gyermek rendelkezett ily könyvekkel, azt könnyű elgondolni.

A mohácsi vész előtt nyomatáéban megjelent azon tankönyvek 
közül, a melyek az elemi oktatásnál is használatban lehettek, a következő
ket ismerjük.

1. Aetius Donatus és
2. Alexander de villa Dei latin grammatikái voltak legjobban 

elterjedve. Mind a kettőt Kaym Orbán, budai könyvárus, magyar iskolák 
részére a külföldi sajtókon többször kinyomatta. A pozsonyi káptalani 
könyvtárban több példány található.3

Valószínű azonban, hogy külföldön megjelent munkákat is hasz
náltak tankönyvekül, főleg az erdélyi és szepesvidéki részeken. Ilyenek 
lehettek : a szentirás egyes részei, Cato, Aesopus meséi vagy más köny- 
nyebb auctorok. A számtanban legalább is vezérkönyvül Euklides, Joan
nes de Sacrobusco és Gemma Frisius műveit használták.

Eck Bálint mint bártfai tanító pedig tanítványai használatára 
Horatiusnak a Pisokhoz a költészetről írt könyvét és leveleit adta ki 
1521. és 22-ben s egy önálló munkát «De ratione legendi autores libel- 
lus» 1523-ban.

A tankönyveknek csupán ennyi nyomára akadtunk.

4 .  A z  isk o lá k  ig a z g a t á s a  é s  a  ta n ító k .

I.

Az iskolákat a középkorban az egyház állította és igazgatta ; még 
oly esetben is, ha magánosok vagy a város állította az iskolát, az egyház 
adta rá az engedélyt, tehát minden iskolának az egyház volt felügyelője, 
vagy közvetlen igazgatója.4 Ki ne ismerné pl. azt az esetet, hogy Nagy 
Lajos király Pécsett egyetemet alapított, de ehhez is a pápa beleegyezése 
volt szükséges, s maga a király a pécsi püspökre illetőleg helyettesére

1 Könyvszemle 1881. évf. 201. 1.
2 «Ut seholas presbyteri pro posse habeant et libres emendates.» Baluz 

Ï. 1286. Heppe i. m. 12. 1.
3 Franki : Ház. és Külf. Isk. 39. 1.
4 Heppe : Das Schulw. d. Mittelalt. 31. 1.



bízta annak kormányzását. így történt ez később is a legfelsőbb és leg
alsóbb osztályokkal egyenlőképen. Tudjuk pl. Pozsonyban 1302-ben a 
város állítván egy iskolát, a káptalannal szerződést kötött a tanító ellá
tása végett, s akként egyezett meg vele, hogy az naponkint a plébános 
asztalánál kap élelmezést, de egyéb fizetéssel a város látja el ; s hogy 
megőrizze a városi tanitó függetlenségét, egyszersmind kikötötte, hogy 
az iskolától egyházi teendők végzése czéljából elvonható ne legyen, bizo
nyára mert más tanítók voltak, kik azt elvégezték.1 Holott a plébániai 
iskolákat az egyház mindenkor kiegészítő részének, az egyház előcsar
nokának tekintette, s tanítói az egyházi teendőkben segédkeztek a lelké
szeknek ; csak ritka helyen volt külön orgonistája, mint pl. Besztercze- 
bányán,2 Kolozsvárott 1400-ban.3 * 5

A kereszténység első századaiban, a midőn a hivők száma cseké
lyebb volt, s a lelkészek kevesebb teendővel voltak elfoglalva, a papok 
maguk tanították a gyermekeket, mint pl. 1506-ban Modoron, hol a 
lelkész tanító és jegyző is volt egy személyben. (Jegyzőkönyv a modori 
levéltárban). Később azonban teendőik szaporodásával világi tanítókat 
vagy kisebb egyházi renddel ellátott egyéneket (klerikusokat) alkalmaztak 
tanítókul oly feltétellel, hogy az egyház ünnepélyein, szertartásain neki 
segédkezzenek ; de az iskoláról az egyház soha sem mondott le. S midőn 
a városok saját városi iskolájukba maguk fogadták fel a tanítókat, a püs
pök meghagyta az illető hitközségnek, hogy ezentúl az a lelkészek hozzá
járulásával történjék. Ily eset fordult elő 1438-ban az erdélyi szá
szoknál.1

A kölni érsek, VI. Engelbert, már 1270-ben oly rendeletet bocsá
tott ki, a melyből világosan kitűnik, hogy Németországban világi taní
tókat alkalmaztak s a plébános volt az iskola igazgatója, kinek az isko
láról havonkint referáltak : « Az iskolamester — úgymond — köteles 
plébánosának havonkint írásban följelenteni, miképen viselik magukat a 
tanulók, mily haladást tesznek az erkölcsökben, az Írás- és olvasásban, s 
mennyire gyarapodnak napról-napra az Írásban.»

Nálunk már 1309-ben Gentilis bibornok és pápai követ elnöklete 
alatt tartott zsinatban a tanítók választását a főpapra és káptalanra 
bízza.6 Aváradi és esztergomi egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1374-ben, 
1397-ben részletesen megállapítják, hogy az olvasó kanonok kötelessége 
az iskolák igazgatása, az alolvasó vagy iskolamester alkalmazása, annak

1 Fiankl i. m. 13. 1. — Teutsch : Archiv X. 226.
2 Századok VIII. 633. 1.
3 Keclinungen aus dem Archiv der Stadt Hermanstadt I. k. 5. 1.
1 Bistritzer Programm 1852. 1. 1.
5 Mon. Vat. Hung. I. 2. 282. 1.
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utasítása, esetleges megintése ; az olvasókanonoknak e tanításban segít
ségére lehettek az alolvasó, az éneklőkanonok és az ének segédek (succen- 
torok). így volt ez a külföldön is, t. i. a kanonokok egyike volt a scho
lasticus másik a cantor, kiknek helyettesei a secundarius és a succentor 
voltak. A scholasticus rendesen az egyházmegye iskoláira is felügyelt ; 
ez máig is az egyházi tanfelügyelő' nálunk is, a külföldön is egyenlő
képen.

A kolostori iskola fő vezetése az apát vagy zárdafőnök kezében 
volt, a ki szerzetének tagjai közül a niagistert (az iskolák tanitóját) 
kinevezte. E tanító szerzeteseket leggyakrabban scholastikusoknak nevez
ték. A tanítványokat rendesen scholarcs néha scholasticus névvel is illet
ték. Nem ritkán a scholastikusnak segítségére egy sccundariust vagyis 
segédet alkalmaztak.* így volt ez nyugaton, de nálunk sem különbö
zött az egy hajszállal sem, mert ez időben a szerzetek szervezete 
mindenütt ugyanaz volt ; később említendő adataink pedig kétség
telenné teszik, hogy a szerzetesek nálunk is foglalkoztak tanítással. 
Mindez azonban világosan csak a székesegyházi és kolostori iskolákra 
vonatkozik.

De nem csak az analógiánál fogva állíthatjuk, hogy ez így történt 
a plébániákon is, hanem adataink is vannak arra, hogy a plébános volt 
az iskola igazgatója, mint a helybeli egyház feje. A nagyszebeni kápta
lan (esperességi kerület) 1351-ben már ily értelemben intézkedik, a mikor 
kimondja, hogy egy tanítónak sem szabad a plébános tanácsa nélkül á 
fizetés kisebbítésével hivatalt vállalni, hacsak erre törvényes ok nem 
volna, melynek megvizsgálása a dékánt vagy káptalant illeti ; a másképen 
cselekvő zárassák ki a káptalanból és a dékán őt anyagilag büntesse. 
Ugyanezen káptalan XXIII. fejezetében pedig azt rendeli, hogy a káp
talani ügyek elintézése után hivassanak meg a tanítók és harangozok s a 
dékán (helyesebben : esperes) nyilatkoztassa ki előttük, hogyan viseljék 
magukat és mikép járjanak el szolgálataikban, hogy a botrányok kike
rül tessenek.** Ezt bizonyítja György erdélyi püspöknek eziránt 1438-ban 
a bisztriczi és királynémeti esperesi kerületekhez czímzett intézkedése, 
melyben meghagyja, hogy egy község se tartson oly tanítót vagy ha- 
rangozót, kit a helyi plébános tudtán kívül vagy beleegyezése nélkül 
választott.*** Az 1439. évi pozsonyi számadásokból is kitűnik, hogy a pél- 
bániai tanító a lelkészi hivatal kiegészítő része volt, a lelkészi hivatalhoz 
tartozván, a lelkésznek segédkezni tartozott ; mert ha nem annak tekin
tették volna, akkor a város nem is kötötte volna ki szerződésileg, hogy

* Heppe: i. m. 15. 1.
** Programm des ev. Gymn. zu Mediascli 1860—61. évf. 10. 1.

*** Archiv für siebenb. Landeskunde IV. 283. 1.
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az ő iskolájának tanítója ne legyen arra köteles.1 * A raedgyesi esperesség 
nek a XIY. századból eredő szabályai szintén úgy szólnak a tanítóról, 
mint az egyházhoz tartozó egyénről, a ki nélkül a plébánia nem is kép
zelhető s a temetések jövedelméből a káplánnal egyenlő részt húzott.* 
1439-ben György erdélyi püspök meghagyja, hogy a tanítók jövedelmeit 
vagy stipendiumait senki meg ne kisebbítse. E parancsot szóról-szóra 
megerősítette 1468-ban Miklós püspök.3 * * 144-4-ből a brassói káptalan sta
tútumai XY. fejezete így intézkedik : Ne merészelje a tanító vagy haran
gozó szolgálatát félbeszakítani az ő mának (azaz : lelkészének) akarata 
ellenére, a szolgálattól való megfosztása következményének büntetése 
alatt, hacsak az urával együttesen a dékán föl nem mentette.* Van 
ugyan arra is adatunk, hogy külön igazgatója volt valamely város isko
láinak, így pl. 1422-ben Nagybányán és 1444-ben Egerben;6 de azért 
nem következik ez esetekből, hogy a lelkész felügyelete alá nem tartoz
tak az iskolák.

Bírunk még a XV. századból egy igen szép adatot, mely fényt vet 
az ország iskolaügyére főleg a népoktatásra. Egy 1439-ki oklevél ugyanis 
kétségtelen tanúságot tesz arról, hogy Szepesben a káptalani és a szepes- 
ségi prépostság összes iskoláinak egy igazgatója, mintegy kerületi tan- 
felügyelője volt. Ilyenekül említi Brégai Miklóst és elődét Podolai 
Jánost.“ Nem mutatja-e ez világosan a tanügy rendezett állapotát a 
népoktatásnak a korhoz mért virágzását ? s hogy nálunk is úgy történt 
e tekintetben minden, mint a nyugaton ? Egyébként mindenütt az espe
rest tekintették a középkorban — mint ma is — a kerületi tanfelügye
lőnek, a ki az évi gyűlés után az iskolaügyekről a tanítóval is értekezett, 
•esetleg utasította mint viselje magát stb.7

Gyulai Béla.
(Folytatjuk.)

1 A pozsonyi káptalan levéltárában Lányi : Magy. Egyh. Tört. I. k. 
-525. 1. — Wallaszki: Conspect. Rei. Litt. 116. 1.

* Archiv, stb. II. к. 216. 1.
3 Martin Fay : Hist. Manuscripts I. r. 143. 1. — Programm des ev.

<Gymn. zu Mediasch I860—61. évf. 20. 1.
* U. a. Programúiban i. h.
6 Battyáni : Leges III. 399. 1. és 449. 1.
« Fejér : Cod. Dipl. XI. 348. 1.
7 Archiv X. 200. 1.
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Két német könyv a g-yninasiiinii tanulmányok egymásra- 
vonatkoztatásáról. I. Dr. Hermann Schiller, Die einheitliche Gestalt
ung und Vereinfachung des Gymnasialunterrichts unter Voraussetzung 
der bestehenden Lehrverfassung. Halle, Waisenhaus. 1890. (Megjelent 
mint a Frick-Meier f. «Sammlung Pædagogischer Abhandlungen» IV. 
füzete). S. 139. 1. — II. Dr. Josef Loos, Der österreichische Gymnasial
lehrplan im Lichte der Concentration. Wien, 1892. 8. IV. 70. 1.

Mind a két munka teljesen azonos tárgyú : érdekes kísérlet mind 
a kettő a concentratiónak az iskolai gyakorlatban való mentői tökélete
sebb keresztülvitelére, még pedig a fennálló iskolaszervezet és tanterv 
keretén belül, annyira, hogy a fejtegetés mind a két munkában bizonyos 
meghatározott, használatban lévő tankönyveket vesz alapúi. Schiller 
mint a giesseni (Felső-Hessen) egyetemen a paedagogia tanára s az 
ottani tanárképzővel kapcsolatos gymnazium igazgatója a giesseni, Loos 
pedig, mint a bécsi «Akademisches Gymnasium» tanára ezen bécsi inté
zet praxisára van tekintettel. Mind a kettő tartózkodik a fennálló iskola- 
szervezet és a tanrend megbolygatásától, bár mind a kettő jól meg
kritizálja a fejtegetése alapjáúl szolgáló tantervet.

Schiller mindjárt kezdetben megjegyzi, hogy jól tudja, meny
nyire nem felel meg már mai napság a hesseni tanterv a rationalis 
tanítás követelményeinek. Nem is lehet megfelelő, mert hiszen «meg
lehetős véletlen eredménye igen kölönböző befolyásoknak, s ezért 
nemcsak belső egység nincs benne, hanem még hagyományon ala
puló jogosultsága sincs ; » de mivel másrészt az újabb theoriák álta
lános elterjedése, vagy épenséggel gyakorlati kipróbálása még hosszú 
időt kíván, mégis érdemesnek tartja, — úgymond, — fontolóra 
venni, miképen lehetne a mostani tanterv keretén belül is a rendes
nél nagyobb eredményt elérni. Hosszasabban fejtegetve a jelenlegi taní
tás hiányait, arra az eredményre jut, hogy igazuk van azoknak, a kik 
azt tartják, hogy a tananyag sokféleségének csökkentése, és a czélok 
leszállítása vezetne csak javulásra. De a mi a sokfelé ágazást illeti, az 
utolsó negyven év tapasztalatai után igazi javulást ő nem valami mecha
nikus reformtól (rokon órák összecsapásától, bizonyos tárgyak eltörlésé
től vagy fakultatív tanításától stb.) vár ; minden ilyenféle reform meg
szakítaná a történeti fejlődést, mely pedig az egyedüli biztosíték a helyes 
úton való haladásra. О organikus változást kíván, azaz mindenekelőtt 
nem uj szervezetet vagy terveket, hanem olyan tanítást, mely a sokfelé 
ágazó tananyagban a közöst mennél jobban kiemeli, s az egyest, az.
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értéktelent háttérbe szorítja. A sokfelé ágazás főoka az egyetemi szak- 
rendszer káros befolyásában keresendő : s azért a tanítás egységesítése 
érdekében jónak látná, ha általánosan kötelezővé válnék a Giessenben 
(s általában Dél-Németországban) mindig szokásban volt osztálytanitói- 
rendszer, mely szerint a rokon tárgyaknak (de nemcsak a latinnak és 
németnek, mint az eddigi hivatalos rendeletek kívánják) tanítása egy 
kézben egyesül.* ** — A mi a czélok lejebb szállítását illeti, szintén azt 
hiszi, hogy a jelenlegi szervezet keretén belül is lehetséges ; a sokat 
emlegetett túlterhelés Giessenben nem létezik, s általában véve nem 
annyira a tantervben, mint inkább a tanterv végrehajtásában keresendő 
az oka. A felügyelő hatóságok és a tanító személyzet többet hibázhatnak 
e tekintetben, mint a tan terv. Másrészt azonban bizonyos, hogy a taní
tásra szánt idő csökkenése (óraközi szünetek, délelőtti tanítás 1) és a 
methodus változása (mert mai napság a tanulás oroszlánrésze az isko
lai időbe esik) szükségessé tenné, hogy nem egy öröklött, most már 
meg nem felelő követelményről végképen lemondjon a tanterv, így pl. 
már az 1882-ki tanterv a latinra való fordítást végleg az olvasmány szol
gálatára rendelte ; de kívánatos volna, hogy a latin szabad dolgozat, 
különösen az érettségi vizsgálati, s a házi dolgozatok végképen el
töröltessenek a tantervből, továbbá, hogy az olvasmányul szolgáló 
classikusok a többi tárgyakra való tekintettel választassanak meg. : 
Sorra haladva azután a tantárgyakon, arra a már jelzett eredményre jut, 
hogy az 1882-ki tanterv egészben véve kielégítő módon tűzte ki a tanítás 
czéljait.

Ilyenféle általánosabb elmefuttatás után, (melyről meg kell jegyez
nem, hogy meglehetős zavarosan van előadva) hozzáfog a giesseni inté
zetben divó tanítás concentrált eredményeinek osztályonként való ismer
tetéséhez, előre is megjegyezve, hogy a mi jót elérnek, az a tanárok czél- 
tudatos, együttes működésének tulajdonítható. Ilyen egyetértő munkás-

C»20

* A giesseni intézetben egy kézben van : a VI és V-ben a latin, 
német, földrajz és torna; a IV-ben a latin, franczia, német, történelem és 
földrajz ; az UIII-ban a latin, a görög, a német, történelem és rajz, az 
OIIIA-ban a latin, történet és földrajz; az OIIIB-ben épenséggel hat 
tárgy : a latin, görög, franczia, német, történelem és földrajz, és így 
tovább.

** Cornelius Nepos-ból, Caesarból, Livius-ból és Tacitusból főleg a 
történeti tanítás szempontjából kellene az anyagot kiszemelni. Ciceró beszé
deit és philos, iratait Schiller korlátolt számban, Ovidiust és Vergiliust 
csak episodikusan olvastatná. A görögök közül korlátolná az Anabasis olva
sását, elhagyná Lysiast és Tliukydidest, Demosthenest pedig Plato rovására 
•behatóbban olvastatná.
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eág ott annyival inkább lehetséges, mert kettő kivételével az összes 
tanárok a giesseni pædagogium volt tanítványai. "

A Loos-féle munka rövid bevezetésben jelzi, hogy a tanítás három 
főmomentuma közül (u. m. a vallás-erkölcsi végczél, a tanítás psycholo- 
giai egymásutánja, a különböző tanyagok egymásravonatkoztatása) ő 
ezúttal kizárólag csak a z utolsóval kíván foglalkozni. Rövid történeti 
áttekintést ád a concentratio követelményének fejlődéséről Platótól 
kezdve egész a legújabb korig (az 1849-ki osztrák Organisations-Entwurf 
s az 1884-ki Utasítások megjelenéséig), 's valamint Schiller, ő is már 
kezdetben megjegyzi, hogy a concentratio szempontjából a tantervben 
kétségtelen hiányok vannak, melyeket a tanításnak kell pótolnia. Épen, 
azért munkájának voltaképen az a czélja, hogy, a most fennálló tanterv 
alapján állva kimutassa, hogyan lehetséges a tanítás munkájában némi- 
képen összefűzni azt, a mi a tanterv szerint a priori össze nem függőnek 
tűnhetik fel.

Ezentúl aztán ő is ugyanazon az úton halad, a melyen Schiller. 
Mind a ketten végighaladnak a maguk intézetén, kezdve a legalsóbb osz
tállyal, s végezve a legfelsőbbel,* ** s így osztályonként részletezve és össze
hasonlítva a különböző tárgyak tananyagát s a közöst és rokont kiemelve 
iparkodnak minden kapcsolatot kimutatni, a mi csak bennök található- 
Némely (különösen az alsóbb) osztályokra nézve ily módon többé- 
kevésbbé általános, typikus természetű érintkező pontokat találnak, me
lyeket mint az illető osztály egész tanításának jellemző eredményét ismét 
kapcsolatba hoznak egymással. így különösen Loos annyira megy, hogy 
az alsó négy osztály (az algymnasium) ilyen typikus főeredményét osz
tályonként 4 jelszóval véli megjelölhetni : I. oszt. Sztíkebb haza, otthon ;
II. oszt. Idegen világ, ókor ; III. oszt. Rokon világ, nemzeti élet a közép
korban ; IY. oszt. az osztrák haza, — s összehasonlítja ezt a sort valami, 
külföldi vándorlással, melynek hazatérés a vége.

Nem lehet ez ismertetés feladata, hogy a szerzők előadását ősz- 
tályról-osztályra végig kisélje, mert fejtegetésük praxison alapúlván, fő
érdeme épen az összeállított tömérdek kapcsolatban van. Még egy-egy

* A giesseni gymnasium a tanárképzővel olyanforma kapcsolatban, 
van, mint a budapesti tanárképző-intézet a maga gyakorló főgymnasiumá- 
val. Megemlítem még, mint igen czélszerű intézkedést, hogy a legfelsőbb 
négy osztályban az osztályfő a szükséghez képest megcserélheti az órákat, 
ha az összefüggő tárgyalás érdeke úgy hozza magával. Arra is van eset, 
hogy három egymás után következő órát szánnak egy és ugyanazon anyag 
egyhuzamban való elvégzésére.

** A bécsi intézet 8 osztályú, s osztrák szokás szerint még mindig 
4 algymnasiumi és négy főgymnasiumi osztályból áll. A giesseni intézet 
9 osztályú, nem számítva az előkészítő osztályt.
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osztályra vonatkozó rész ismertetése is túlhaladná az ismertetés szá
mára megszabott keretet. Általánosságban mindenkinek, a ki a közép- 
isk. tanítás terén működik, a legmelegebben ajánlhatni a két érte
kezés olvasását, és pedig nem azért, mintha az általuk létesített 
kapcsolatokhoz szó nem férhetne, hanem főkép azért, mert mind 
a két érintkezés valóságos, tényleges alapokon állván, a legnagyobb 
mértékben alkalmasak érdeklődés keltésére a tanítás ezen rendkívül 
fontos követelménye iránt. Megjegyzendő, hogy a magyar szakférfiú 
nemcsak érdeklődéssel, hanem némi felsőbbség érzetével is olvashatja 
a fejtegetéseket ; mert igaz, hogy tankönyvek dolgában még a németek
nél is hátrább vagyunk még, de az is bizonyos, hogy tantervűnk nem 
a hesseninél, hanem bizonyosan még az osztráknál is jóval rationalisabb, 
s így a concentratióra is sokkal, de sokkal alkalmasabb. Nálunk nem úgy 
áll a dolog, hogy a tanításnak kell helyreütni a tanterv hibáit ; fordítva, 
akkor lesz jó a tanítás, ha a tanterv és utasítások követelményeit folyvást 
szem előtt tartja. A mi utasitásaik olyan biztos psychologiai és ethikai 
alapokon állanak, a tananyag moghatározásában az egymásutánt annyira 
observálják, sőt a concentratióra vonatkozólag is annyi útmutatással 
szolgálnak, hogy a mi viszonyaink közt a most szóban lévő német tan
férfiak egész más munkával állhatták volna elő. így — igaz, hogy rend
kívüli elmeéllel és szorgalommal, nagy tanítói gyakorlatra valló ügyes
séggel van e dolgozatokban minden rokon elem egybeállítva, a mi csak a 
különböző tárgyak anyagában concentratióra alkalmas lehet : de mind a 
két dolgozat nagyon megsínyli a tantervnek és a tankönyveknek nyűgét, 
melyeknek járma alatt vánszorog. Nem egy giesseni osztály van, melyben 
a concentratio nagyon sokféle és nagyon elágazó eredményre, sőt hatá
rozottan csak üres jelszavakra vezet, s nem egy bécsi osztály, melynek 
anyagában becsületes concentratio majdnem lehetetlen. A vallástanítás 
mind a két intézetben majdnem mindig kívül esik a concentratión, s a 
humaniorákat is rendesen csak nagyon laza és vékony szálak fűzik össze 
az exact tárgyakkal. A természetrajzi tanítást az irodalmihoz nem egy
szer kizárólag csak a a görög vagy latin terminus technikusok fűzik, — 
bár ezt az összefüggést aztán nem mulasztják el az alapos szerzők nagyon 
is kiemelni. A történelemnek és a nyelveknek kapcsolatában az irodalmi 
tanítás specialis érdekei (nem csupán a formális részt értve !) a történeti 
érdek mellett többnyire nagyon is háttérbe szóróinak. Továbbá a kezdő 
tanítás anyagáúl a használatban levő olvasókönyvek csak összefüggés
telen mondatokat adván, ezeknek tartalmi szempontból való «sortiro- 
zás»-a az egyes tárgyak anyagához csaknem komikus tarka-bar kaságra 
vezet. Sőt magában a nyelvek anyagában is inkább a tanítás jelentéktelen 
részleteiben, mint magában tanmenetben lehetséges a concentratio. 
Epenséggel kétséges értékűvé válik az eredmény, ha az olvasó az egyes

6‘.И
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tárgyaknak, vagy az egyes tárgyakból eredő concentrationak anyagát 
osztályról-osztályra kiséri, azaz az egymásravonatkoztatás mellett az 
egymásután kérdését is figyelembe veszi ; végtére valósággal csodálnunk 
kell azt a nálunk szokatlan conservativismust, mely ilyen tantervek mel
lett is megelégszik azzal, hogy a tanításban pótolgassa a tanterv hibáit. 
Furcsának tűnik fel Loos-nak az a gondolata is, melyet «pium deside- 
rium»-képen a concentratiót előmozdító külső eszközök felsorolásakor 
ad elő, hogy ugyanis jó lenne a rendes osztálynapló mellett tanulmányi
napló vezetését is elrendelni, olyanét, a melyben a tárgy neve mellett 
röviden az illető órában végzett anyag is megjelöltetnék. Viszont 
azonban nem ártana, ha nálunk is általánosan szokásba jőnének 
az Ausztriában divó u. n. osztálycnferentiák, melyeken az ugyan
azon osztályban tanító tanárok nemcsak a tanulók előmenetelével 
és fegyelmi ügyeivel foglalkoznak, hanem előre megállapítják a rokon 
tárgyak egymásra vonatkoztatásának módját, s az egyes tárgyakból ad
ható írásbeli dolgozatok időpontját és terjedelmét is. Figyelmet érdemel 
még Loos-nak az órarend összeállítására vonatkozó megjegyzése is, mely
ben kikel azon szokás ellen, hogy mellékes okokból sokszor egészen 
heterogen tárgyak kerülnek az órarendben egymás mellé.

Budapest. G.

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Legutóbbi szemlénk az orsz. közokt. tanács működéséről f. é. 
junius 17-ig terjedt; azóta a tanács a nagy szünetekig mindössze csak 
egy-két szakosztályi ülést tartott, de azért munkássága nem szünetelt, 
mert mind az elnökség megtartotta már az ügyvitel folytonosságánál 
fogva is szükséges rendes üléseit, mind pedig a bizottságok foglalkoztak 
a nekik kiosztott ügyekkel. A tanács elnöksége még a nagy szünetek 
alatt is tartott ülést ; ekkor döntött a vallás- és közoktatási miniszter 
által a kisdedóvónőképezdék tankönyveire hirdetett pályázat felől. Mind 
a magyar nyelvi mind a természettudományi könyvekre kiirt pályázat 
eredményes volt, mert a legjobbnak talált művek szerzőinek a pályadíj 
kiadatni határoztatott, noha a munkák bizonyos szempontból való át
dolgozása megkivántatott. Ugyanekkor határozott véglegesen a tanács 
a gyorsírás-tanároknak vizsgálati szabályzata tárgyában, mely a régi 
eljárástól részbon eltérő módozatok szerint rendeli el a vizsgálat meg
tartását, kiterjeszkedve egyszersmind az idegen nyelvű stenographiára 
való képesítésre is. Tárgyalásra került még a polgári iskolák nyomtat
ványainak módosítására vonatkozó javaslat is, mire nézve a tanács több 
czélszertí módosítás életbe léptetését határozta el.

A tanévi nagy szünet alatt érkezett ügyek a szept. 9-én tartott 
ülésen kerültek bemutatásra, midőn az elnökség az elintézést váró és 
már feldolgozott vagy kellően előkészített munkálatok sorrendi tárgya
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lását megállapította. A szept. 19-iki ülés foglalkozott a keleti kereske
delmi tanfolyam felügyelő bizottságának a tanfolyam elnevezése tárgyá
ban benyújtott előterjesztésével ; a tanács a keleti kereskedelmi akadé
mia vagy a keleti kereskedelmi főiskola elnevezéseit pártolhatónak véle
ményezte. Az apróbb folyó ügyeken és könyvbírálatokon kívül behatóbb 
eszmecserét keltett a kisdedóvónőképezdék felszerelésére vonatkozó 
jegyzék összeállítása, mely a szakférfiak között való körözés után csak 
később, az okt. 7-én tartott ülésen állapíttatott meg véglegesen.

A szept. 23-án tartott elnökségi ülésen ismét könyvbírálatok for
dultak elő, ugyanekkor állapíttatott meg az 1892—93-iki tanévre ki
küldendő iskolalátogatók névjegyzéke. Szept. 30-án fontos elvi jelentő
ségű kérdést tárgyalt a tanács elnöksége ; a külföldi tanítónői oklevelek 
honosítása kérdését. Egy concret eset felmerülte alkalmából határozati- 
lag kimondta a tanács, hogy a porosz felsőbb leányiskolák számára érvé
nyes tanítónői oklevél nálunk csak népiskolai tanképesítő oklevélnek 
tekinthető, de még ehhez is szükséges pótlásul a magyar nyelvi és ma
gyar történelmi vizsgálat. A jelzett külföldi oklevél nálunk magasabb 
intézetekre nem minősíthető, mert nálunk a képesítés szaktudományi 
rendszerű, míg a poroszoknál csak egy-egy tantárgyra terjed ki a vizsgá
lat. Hasonlóan fontos kérdés képezte az okt. 7-iki ülés főtárgyát : a tan- 
szermuzeumi bizottság újjászervezésére vonatkozó javaslat. Az elnökség 
minden tagja fontos intézménynek tartja a jelenleg a budai pædagogi- 
umban elhelyezett tanszermúzeumot s működését kitérj esztendőnek 
óhajtja a középiskolai tanszerek megvizsgálására és gyűjtésére is. Epen 
ezért az elnökség a bizottság újjászervezésére — ha az egész intézmény 
lényegesen át nem alakul — sokkal tágabb keretet vél megállapítandó- 
nak az eddiginél. Igen fontos kérdésnek tekinti az elnökség a tanszer
múzeum elhelyezését, mely a mostani helyiségben nem mondható czél- 
szerűnek. Kívánatos volna a városnak könnyen hozzáférhető részében 
elhelyezett nagyszabású tanszermúzeum, mely magában foglalja a közok
tatásnak minden ligára kiterjedő tanszerek gyűjteményét, a hol állandó 
kísérleteket lehetne tenni a tudomány folytonos haladása következtében 
felmerülő újabb és újabb, az oktatás czéljaira felhasználható találmányok
kal, a hol a taniigygyel foglalkozók tapasztalatot és tájékozást szerez
hetnének a meglevő s újonnan keletkező tanszerek használatáról, ozél- 
szerüségtől. Mindezen kérdéseknek minden oldalú megvitatása alapján 
a tanács részletes előterjesztést tett a tanügyi kormánynak, és mind 
a tanszermúzeumnak, mind a tanszervizsgáló bizottságnak az eddigitől 
lényegesen eltérő alapon való újjászervezését javasolta.

Ugyanezen ülésből történt előterjesztés a kereskedelmi közép
iskoláknak módosított tantervo felől, melyre nézve egyelőre a kormány 
részéről elvi döntés mutatkozik szükségesnek : vájjon háromévi vagy 
négyévi tanfolyamból álljon-e a kereskedelmi középiskola ?

Az okt. 11 -én tartott szakosztályi ülésen tárgyaltattak az állami 
tanító és tanítónőképezdék zárjelentései. Az írásbeli jelentések sok ada
tot tartalmaznak, a melyek az adminisztratív egyöntetűségnek hiányára 
vallanak, az egyes iskolák belső életében és működésében meglevő kisebb- 
nagyobb visszásságok és hiányok is felmerültek, melyekre nézve concret 
intézkedés fog történni. De általános érdekű ügyek is kapcsolatba hozat
tak a zárjelentések adatainak tárgyalásával. Nevezetesen a képezdei 
igazgató-tanácsok újjászervezésének szükségessége és pedig az eddigi
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módozatoktól való eltéréssel ; továbbá igen kívánatosnak jelentette ki 
a tanács, hogy a tanítóképezdei tanárok részére a napidíjak és úti áta
lányok a vármegyei tanítógytíléseken való megjelenhetés végett vissza
állíttassanak. Ez ülés is foglalkozott tankönyvbírálatokkal. Az okt. 14-én 
tartott elnökségi ülés megállapította az írástanításra szolgáló vezér
könyvre kiírandó pályázat szövegét, s néhány középiskola érettségi vizs
gálati ügyirataival meg könyvbírálatokkal foglalkozott.

Az okt. 21-iki ülésen állapíttatott meg az aszódi javító intézet fel
szerelésére vonatkozó tanszerjegyzék, valamint Budapest fó'- és székváros 
tanácsának abbeli folterjesztésére vonatkozó válasz, hogy a budapesti 
községi polgári iskolákkal kapcsolatos kereskedelmi iskoláknak a keres
kedelmi akadémia czím megadható-e. A tanács elnöksége, habár a dolog 
természeténél fogva sem javasolhatta e czím megadását, mindamellett 
bő és igen meggyőző indokolással terjesztette fel elutasító javaslatát, 
melynek a kormány részéről való el- vagy el nem fogadása a kereske
delmi intézetek szervezetére vonatkozó elvi döntés irányától függ.

Okt. 28-án és folytatólag nov. 2-án ismét fontosabb jelentőségű ügy 
tárgyalása foglalta el a tanácsot. Beható megvitatás alá került ugyanis 
a középiskolai igazgatók részére kiadandó utasítás, mely a felügye
letük alá rendelt intézet összes ügyeinek ellátására és az igazgató tiszté
nek betöltésére vonatkozó útmutatásokat foglalja magában. A nagy 
körültekintéssel készült és a fennálló szabályzatokat, rendeleteket é& 
gyakorlatot tekintetbe vevő utasítás pontosan megjelöli az igazgató 
minden teendőjét, világosan, és szabatosan intézkedik az olyan feladatok 
felől is, a melyekre ez ideig csak a szokás volt irányadó. Egy némely 
pontban újítást is tartalmaz, például midőn határozottan megmondja,, 
hogy a tanárok minősítvényi táblázata nyilvános. A javaslat egyes apróbb 
módosítások s irályi változtatások után a f. é. deczemberi nagygyűlésen 
kerül végleges tárgyalásra.

Nov. 8-án a mennyiségtan-természettudományi szakosztály és 
egyik népiskolai bizottság tartott ülést. Amott könyvbírálatok tárgyal
tattak, emitt az osztatlan népiskolák tantervének átdolgozásánál szem 
előtt tartandó elvi tekintetek kerültek szóba és keltettek nagyobb dis- 
cussiot.

A nov. 11-én tartott elnökségi ülés tárgyalta, könyvbírálatokom 
kívül, a kolozsvári tanítónőképezdébe felvételre jelentkezett növendékek 
írásbeli doldozatait és a Bökk Szilárd alapból kiosztandó reáliskolai ju
talomkönyvek jegyzékét.

A nov. 15-iki népiskolai szakosztályi ülésen ismét két jelentősebb
ügy került megvitatásra. Egy szabályrendeleti tervezet az iskolai irkák 
kiállítása tárgyában, mely véget fog vetni annak a sok panasznak és 
visszásságnak, a miket a tanítók, tanulók és szülők egyaránt és már 
évek óta hangoztatnak az iró füzetek gyarlósága és drágasága miatt. 
A másik ügy a temesvári kereskedelmi és iparkamara előterjesztése volt 
egy uj fajta iskolának, az osztrák kézműves iskola mintájára szervezendő
ipari előképző intézetnek létesítése iránt. A szakosztályban messzeter- 
jedő, az iparos oktatásnak egész körét felelő vita fejlett ki arra nézve, 
hogy szükséges-e az iparos tanoncziskola mellett ily szintén csak elő
készítő másnemű iskola, vagy ne inkább szakiskola állíttassék-e fel a 
tervezett helyett. A tanács hosszas vita után abban állapodott meg, hogy 
javasolni fogja a tervezett kézműves iskolának kisérletkép való felállítását-

G34 ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.



ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Nov. 18-án ismét elnökségi ülés volt könyvbirálatokkal és egyéb 
ügyek előkészítésével.

Nov. 25-én a népiskolai szakosztály tartott ülést, melyen a női 
kereskedelmi tanfolyamok ügye került tárgyalásra. Az eszmecsere alap
ját az országnak nyolcz ilynemű tanfolyamáról szóló jelentések tették, 
melyekből az oktatásnak hiányossága erősen kiérezhető ; indítvány is 
tétetett e tanfolyamoknak két évre kibővítése iránt, hogy minden tekin
tetben megfelelhessenek a hozzájok kötött várakozásoknak. A tanács 
egyelőre csak kisérletkép javasolja egy két évi tanfolyamból álló rend
szeres női kereskedelmi iskola fölállítását a fővárosban ; de a mai tan
folyamok szervezetének teljes megváltoztatását most még nem pártol
hatja, noha a tanidőnek nyolczról tíz hóra való kiterjesztését már a jelen 
tanévre is ajánlatosnak mondja.

Ugyanekkor került tárgyalásra az osztatlan népiskolák tantervé
nek kidolgozására kiküldött bizottság javaslata a tantervben érvénye
sítendő alapelvek ügyében. A javaslat messzemenő és igen beható eszme
cserét keltett. A főbb határozatok közül megemlítjük a következőket : 
Az osztatlan népiskola tanításának czéljául tűzessék ki egyfelől az álta
lános nemzeti és vallás-erkölcsi alapműveltség megszerzése, másfelől az 
élethivatásokra való előkészítés. A beszéd- és értelemgyakorlatok mai 
alakjukban teljesen értéktelenek s inkább ártanak, semhogy bármily 
haszonnal járjanak. Helyökbe szemléltetésen alapuló tárgyi tanítás 
lépjen. A tanítás ne az olvasmányok alapján történjék, hanem a dolgok, 
a tárgyak képezzék az oktatás alapját, így nem fajulhat a tanítás, mint 
jelenleg sokszor, száraz olvastatássá. Az olvasmány csupán segítő esz
köze legyen az eleven szemléltető oktatásnak. A tanítás az egész osztat
lan iskolán keresztül egységes, megszakítás nélküli legyen. Végül a 
reáliák tanítására ne külön tankönyvek szolgáljanak, hanem az ezekből 
szükséges anyagot az olvasókönyv ölelje fel, melyen kívül csupán szám
tani házikönyv tekinthető indokoltnak. Elő volt irányozva továbbá a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által a népiskolai földrajz és számtani 
vezérkönyv és tankönyv ügyében hirdetett új pályázat eredményének 
bejelentése is, de a következő ülésre halasz tatott. A földrajzi pályázat 
ezúttal sikeresebb lett emennél, mert a beérkezett három pályamunka 
közül az egyik, a melyről mindkét biráló dicsérettel szól, határozottan 
megfelel a kivánalmaknak, de a számtani pályázat nem hozott minden 
tekintetben elfogadható munkát.

Deczemberre csupán néhány apróbb folyó ügy elintézése s könyv- 
birálati tárgyalások vannak előirányozva a tanácsban, jelentékenyebb 
mozzanatot csak a deczember közepén tartandó összes ülés fog képezni, 
melynek egyik főtárgya a fentebb említett középiskolai igazgatói utasí
tás lesz.

Ezzel végezzük lapunk első évfolyamának szemléjét az orsz. köz
oktatási tanács munkásságáról. A kit e munkásság adatainak számok 
szerint csoportosított összeállítása érdekel, azt utaljuk a törvényhozás 
elé terjesztett 21-dik miniszteri jelentésre.

( ) 3 5
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VEGYESEK.

— A tiszántúli középiskolai tanáregyesület évkönyve az 
1892 93-dik évre, szerkesztette Elek Lajos egyesületi jegyző. XII. év
folyam. Debreczen, 1892. — Az évkönyvet az ez évben Szathmárt július
3., 4. napján tartott közgyűlési jegyzőkönyv nyitja meg. Értekezések a 
következők : 1.- Tanügyi Szemle Kulcsár Endrétől. Ismerteti a franczia, 
német és osztrák, végül a magyar tanügyi mozgalmakat, név. az egységes 
középiskola, a testi nevelés s a protestáns tanárképző intézet kérdését erős 
anticlassicus felfogással, mely a latint is fordításokkal akarja helyettesíteni. 
2. A nemzeti nevelésről dr. Öreg Jánostól. Az egységes középiskola esz
méjét üdvözli és a nemzeti nevelést — nyelv, irodalom, történet — 
kívánja az új középiskola középpontjává tenni. 3. A szalmáé-németii ev. 
ref. gymnasium története 1880-ról Bakcsy Gergelytől. 4. Országos ev. 
ref. tanáregyesület ügye Elek Lajost ól. Főtételei : 1. A magyar ref. taná
rok országos egyesülete kellő előkészítés mellett, de halogatás nélkül 
megalapítandó. 2. Az orsz. egyesület alapításával egyidejűleg egy, a 
jogos kivánalmaknak megfelelő tudományos folyóirat létesítendő. (A köz
gyűlésen elfogadtatott.) 5. Irodalmi képzés a class, phil. oktatásban 
Dóczi Imrétől. (A szerző szívességéből lapunk októberi száma is közölte 
e tanulságos felolvasást.) 6. Az izomműködés befolyása lelki életünkre 
dr. Hanz Jenőtől. Physio-psychologiai alapon kimondja, hogy a túlter
helés főleg az izmok egyoldalú vagy teljesen gyakorlatlan voltából szár
mazik ; s e részben nem szabad mindent a testgyakorlástól várnunk, 
hanem az izomgyakorlatnak hygienáját tervszerűen és következetesen 
kell keresztül vinni a növendékek egész tanulói foganata alatt. E czélra 
a társas játékokat s a rendgyakorlatokat látja legalkalmasabbaknak. 
Vegyes közlemények zárják be a tartalmas kötetet.

A Tornaügy ez. havi testgyakorlati szakközlöny szerkesztését —- 
Szedlacsek Lajos lemondása következtében — ez iskolai év elejétől fogva 
Zsingor Mihály vette át a magyarországi tornatanárok egyesülete vá
lasztmányának megbízásából, Maurer János és Szaffka Manó közre
működésével.

Kereskedelmi Szakoktatás. Ily czímen havi folyóirat indult 
meg ez iskolai év elején Pozsonyban, a kereskedelmi iskolai tanárok 
értekezletének megbízásából dr. Schack Béla szerkeszti. Megjelenik 
júliust és augusztust kivéve minden hó utolsó napján. Előfizetési ára 
egész évre : magánosoknak 2 forint, intézeteknek és testületeknek 
5 frt. Az októberi szám a következő tartalommal jelent meg : A ke
reskedelmi iskolai tanár. Tökéletes-e a kettős könyvvitel ? (e rovat alatt 
4 czikk.) Az idegen nyelvek helye a kereskedelmi iskolákban, Balassa 
Józseftől. Qualificatio és fizetés Havas Miksáitól. Irodalom. Vegyesek, 
stb. Ajánljuk a hézagpótló folyóiratot minden érdeklődőnek.

A maros-tordamegyei tanítótestület második évkönyve 
1886—1892-ik évről jelent meg a minap Lakatos Sámuel tanitótestületi 
elnök szerkesztésében Marosvásárhelytt. A 162 lapra terjedő kötet ára
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50 кг. Tartalma a következő: 1. A márostordamegyei ált. tanítótestület 
története 1886- 1893-ig Gönczi .Unióstól. A felsorolt adatokból fölemlít
jük, hogy a jelzett évek alatt a tantestület kebelében összesen 72 köri 
és 7 közgyűlés tartatott. Van a testületnek tiszteletbeli tagja: 12; ala
pító : 27 ; pártoló: 30 ; rendes tagja: 149 ; összes szám : 218. 2. Gr. Szé
chenyi István emlékezete Deák Lajostól. 3. A népiskolai zámizsgálatok 
miként megtartásáról Henke Zsigmonditól. Az ily vizsgálatok tartásának 
szükségességét bizonyítgatja, viszont az előfordulható visszaéléseket 
igyekszik orvosolni. 4. A nyelvjárások és az irodalmi nyele, elnöki meg
nyitó beszéd Lakatos Sámueltől.. A nyelvjárások megfigyelésének fon
tosságára figyelmezteti a tanítóságot. 5. A tankötelesek közt gyakrabban 
előforduló betegségek és a tanító kötelességei, pályanyertes mű Dabóczi 
Györgytől. 6. Erkölcsi természetünk és az iskolai fegyelmezés Csekme 
Ferencztöl. A mily humánusán fejtegeti» hogy a gyermek sokszor akarat
lan esik hibába, mert «erkölcsi énünk alapja a fiziológiai tényezők amaz 
összesége, melyeket a születés által öröklünk, s a melyeket egy szóval 
hajlamnak nevezünk», — oly meglepő értekezése vége felé e nyilatko
zat : «Magam még a négy krajezáros nádpálezát sem szívesen hagyom 
ki a ,pædagogiai eszközök* közül, mert a hasonszenvi kúra sokszor bizo
nyult czélravezetó'nek ; csak azt már mindenekfelett hangsúlyozom, 
hogy az időnek és módnak szerencsés (! !) megválasztása sine qua non-ja 
a testi fenyítéknek. » 7. Az ifjúsági és népkönyvtárak Pallós Alberttól.
8. Comenius Ámos emlékezete Nemes Ödöntől. 9. Szabó István magyar - 
régeni ev. ref. tanító 52 éves működésének ünneplése. 10. A tanítótestü
let tisztviselői s a tagok névsora.

Iskolai egészségügy czímen a felmerülő kérdéseket világosan 
csoportosító értekezés olvasható a Kolozsvárt megjelenő Protestáns Köz
löny f. é. 22., 23., 24-. és 25. számában Lázár István tollából. Ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe.

— Ifjúsági játékok s kirándulások "czimen külön lenyomatban 
is megjelent dr. Szigetvári Ivánnak, a Tanáregyesületi Közlöny 1892/93.
I. füzetében napvilágot látott értekezése, melyet a szerző a tanáregyesü
let ez évi közgyűlésén Pozsonyban olvasott föl. E tanulságos és a kérdés 
felől híven tájékoztató munkálat nagyon megérdemli az elolvasást. Végül 
javaslatát a következő pontokba foglalja :

1. A testgyakorlás mai formájában nem elegendő, össze kell kötni 
ifjúsági játékokkal, a melyek épen úgy kötelezők, mint a tornázás. Azon 
kívül különösen ápolni kell az úszást és korcsolyázást.

2. E czélra játéktereket kell alkotni. Ha nem is minden iskolá
nak, legalább minden városnak legyen annyi játéktere, a mennyi a kö
zépiskolai ifjúságnak kell.

3. Minden középiskola ifjúsága hetenkint legalább két délutánt 
töltsön a játéktéren, egyik délután az alsóbb, másikon a felsőbb osz
tályok.

4. A középiskolai tanárok, nemcsak tornatanítók számára, játék- 
tanfolyamokat kell rendezni.

5. A költségeket vagy az iskola fentartója viselje, vagy egyletek 
alakuljanak fedezésére.

6. Évenkint nehány nagyobb kirándulás is legyen.
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BEKÜLDÖTT MÜVEK.

Néhány la/i Esztergom város és megye múltjából. Irta Villányi Szanixztó 
szentbenedekrendi házfőnök és gymn. igazgató. Esztergom, 1891. 152 lap. 
Ára 2 írt.

Három évtized Esztergom-megye és város m últjából (1684—1714). Irta 
Villányi Szaniszló. Esztergom, 1892. 312 1. Ára 2 írt 50 kr. Mindkét műhöz 
egy pár igen sikerült rajz van csatolva.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

I. Elnökségi ülés 1892. nov. 19-én.

Elnök : Heinrich Gusztáv, dr. ; jegyző : Trájtler Károly. Jelen 
vannak : Pauer Imre, Hóman Ottó, Verédy Károly, Bodies Ferencz, 
Lengyel Sándor, György Aladár.

1. Lengyel Sándor pénztáros előadja, hogy az eddigi bevétel 
1871 frt 71 kr., a kiadás 1480 frt 57 krajezárt tesz. E kiadásba a nyom
dai költségek nincsenek beleértve. A lap kiállítására vonatkozó számlák 
felülvizsgálás végett kiadatnak az elnöknek.

2. Bodies Ferencz titkár felolvassa a Magyar Tudományos Aka
démiához intézendő folyamodvány szövegét. A M. P. T. ebben állandó 
■évi segélyt kér ; valamint azt is, hogy a Társaság lapja az Akadémia 
megbizásából jelenhessék meg. Hozzájárulnak.

3. Bodies Ferencz titkár felolvassa a m. k. vallás- és közoktatási 
minisztériumhoz intézendő folyamodványt, melyben a M. P. T. részére 
nagyobb évi segélyt kér ; egyszersmind azt is, hogy a hatásköre alatt 
álló intézetek könyvtárainak beszerzésre ajánlja. Hozzájárulnak.

4. Lengyel Sándor pénztáros hasonló folyamodványt óhajt intéz
teim a Hazai első takarékpénztárhoz is. Helyesléssel fogadják.

5. Heinrich Gusztáv elnök felhívja a pénztárost, készítsen a jövő 
évre költségvetést s terjeszsze a legközelebbi elnökségi ülés elé.

6. György Aladár ellenőr jelenti, hôgy a pénztárt két Ízben is 
megvizsgálta s a legnagyobb rendben találta.

7. Verédy Károly alelnök jelenti, hogy a főv. közoktatásügyi bi
zottságban a Társaság részére utalványozandó évi segély adása tárgyá
ban indítványt tett. Az elnökség elhatározza, hogy ez ügyben kérelmet 
intéz a főv. Tanácshoz.

8. Lengyel Sándor pénztáros jelenti, hogy a hátralékok beszédé-
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ect postai megbízások utján teljesítette. A vele járó költséget utalvá
nyozzák.

9. Bodies Ferencz titkár jelenti: a) felvételre ajánltatik 22 új kül
tag. Tudomásul szolgál, b) Kél rendes lag : Lázárné Kasztner .lanka és 
Gööz Józssf dr. 50—50 frtot ajánlottak fel. Köszönettel tudomásul szol
gál. c) Váró Ferencz, Heller Ágost, dr. Kalesinsky, Márki Sándor 
köszönetét mondanak megválasztásukért, d) Az erdélyi magyar színészet 
100 éves jubileumán a Társaságot az elnökség intézkedéséből Felméri 
Lajos és Márki Sándor kololzsvári rendes tagok képviselték. Helyeslő 
tudomásul szolgál.

П. A M. /'. T. felolvasó ülése 1892 nov. 19-én.
Elnök : Heinrich Gusztáv dr. ; Jegyző : Trájtler Károly. Jelen 

vannak : Badics Ferencz, Böngérfi János, Csengeri János, Gyertyánffy 
István, Gyulay Béla, György Aladár, Hóman Ottó, Hegedűs Károly, 
Kármán Mór, Komáromy Lajos, Lengyel Sándor, Lakits Vendel, Málnai 
Mihály, Névy László, Nagy László, Pauer Imre, Péterfy Sándor, Radó 
Vilmos, Szuppán Vilmos, Sebestyén Gyula, Thuránszky Irén, Verédy 
Károly, Zsengery Samu rendes tagok ; Berta Ilona, Benke Balázs, Bor- 
széky Károly, Borszéky Soma, Lengyel Sándomé, Miklós György, Rad- 
nay Bella, Reif Jakab, Sebestyén Jenő s még többen vendégek.

1. Heinrich Gusztáv elnök megnyitja az ülést. A jegyzőkönyvet 
Hóman Ottó és Sebestyén Gyula hitelesítik.

2. Lengyel Sándor felolvassa Szántó Sámuelnek « A kereskedelmi 
szakiskolák reformja» czímü értekezését. (L. jelen számunkban). - 
Lengyel Sándor felolvasónak elvi kifogásai vannak az értekezés több 
pontja ellen, s felolvassa saját véleményét. (L. jelen számunkban.) A fel
olvasást élénk vitatkozás követte. Hegedűs Károly ellene van annak, 
hogy a iDolgári iskolákkal kereskedelmi iskolák legyenek kapcsolatban. 
A hazánkban létező ilynemű 38 keresk. iskolát soknak tartja. Nem he
lyeselheti, hogy még a szakiskolák is hivatalnokokat neveljenek. A ke
resk. iskolák felügyeletével kereskedőket kellene megbizni. Név y Lászlót 
meglepte, hogy a felolvasó ily hosszú időre anticipálta a vita anyagát s 
tulajdonképen nem tudja : Szántó úrral, vagy Lengyel úrral kell-e vitat
koznia. Szerinte a szóban forgó kérdés ily alakban inkább kauapépörnek 
látszik. Lengyel válaszában a czímkérdés foglalja el a domináló állást ; 
holott sokkal lényegesebb kérdések várnak eldöntésre. Ez iskolák sza
porodása elé aggodalommal tekint s e szaporodásban beteges állapotot 
lát. Azt kellene inkább keresni, megteszik-e ez iskolák kötelességüket. 
Végül különösnek találja Lengyel állítását, hogy a keresk. iskolákban a 
polg. isk. tanulók jobban megfelelnek, mint a reál- vagy gymu. tanulók.
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A szóló 25 év óta tanít keresk. iskolában s tapasztalatai épen az ellen
kezőre tanították. Szuppán Vilmos osztozik Névy nézeteiben. A két 
felolvasásban elvi álláspontot nem talál s ez okból a kérdéshez hozzál 
sem szólhat. Véleménye szerint sokkal kevesebb ilynemű iskola jobban 
megfelelhetne a szükségletnek. A tnlproductiót a minősítési törvény 
okozta. Lengyel Sándor tagadja, hogy objectiv felszólalása kanapépör- 
nek volna minősíthető ; különben is az elnökségtől kapott megbízatást 
Szántó értekezésének felolvasására. Heinrich Gusztáv elnök kijelenti, 
hogy a két felolvasás kapcsán fejlődött eszmecseréből a véleményeket 
összefoglalni nem lehet, s csatlakozik Névy fejfogásához, mely szerint a 
kérdés további megvitatását elvi alap hiányában fel kell függeszteni. 
A tárgyra vonatkozólag ő is szükségesnek tartja a mostani polgári és 
keresk. iskolákat tüzetesen megvizsgálni, hogy mit produkálnak ; mert 
csakis így lehet aztán közelebb jutnunk a helyes megoldáshoz. Különben 
rajta lesz, hogy az illetékes körök figyelmét e visszásságokra felhívja s a 
polgári iskola helyzetét forduló pontra segítse ; mert nézete szerint a 
polgári iskola, - melynek működésével senki sem lehet megelégedve, — 
oly probléma, melyet megoldani eddig még nem sikerült.

3. A második felolvasó Sebestyén Gyula szabadon tartotta meg 
előadását «A képezdei tanárok k é p z é s e ' ,)  czímen vonatkozással Dezső 
Lajosnak a Társaság f. é. májusi gyűlésén tartott felolvasására. A világos 
és meggyőző előadást nagy tetszéssel fogadta a hallgatóság. (Kivonatát 
■lásd jelen számunkban.)

A kérdés bővebb"megvitatása egy közelebbi ülés tárgya lesz.
A rendes tagok zárt ülése az idő előrehaladása miatt elmaradt.

Rendes tagok önkéntes ajánlatai:
20. Lázárné Kasztner Janka ; 21. dr. Göőz József 50—50 frt. Ezekkel az 
ajánlatok összege : 1300 frt.

Külső tagokúi (november i9-<Hg)  felvétettek:
Bakos Kálmán (Modor), Benkó Imre (Nagy-Kőrös), Csajághy Imre 

(Duna-Pataj), Czeglédy István (Kún-Félegyháza), dr. Darvai Móricz 
(Arad), Décsei Janka (Lőcse), Dobos Zoltán (P.-Dobsza), Gálffy Ignácz 
(Miskolcz), Haslinger Ferencz (Arad), Himpfner Béla (Arad), dr. Jánosi 
Béla (Arad), Kara Győző (Arad), Kovács János (Budapest), Kórody Fe
rencz (Nagy-Kapós), Körmendy József (Arad), Lázár Lajos (Galgócz), 
Lejtényi Sándor (Arad), Pajkos Lajos (Cserépfalu), Schönleben István 
(Mád-Zombor), Telmányi Emil (Arad), Veress Endre (Kolozsvár), Zim
mermann Sándor (Budapest).

Összesen: 22. Ezekkel a külső tagok összes száma: 476.
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